
TANÁRI KÉZIKÖNYV 

FI-505031001/1 – BIOLÓGIA – EGÉSZSÉGTAN 10. 

FI-505031101/1– BIOLÓGIA – EGÉSZSÉGTAN 11. 

FI-505031201/1 – BIOLÓGIA – EGÉSZSÉGTAN 12. 

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM – OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v

2 

A kézikönyv a Széchenyi 2020 Fejlesztési program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-

ramjának EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00004 számú, A köznevelés tartalmi szabályozóinak 

megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projektje 

keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósult meg. 

Szerző 

Viktor Dániel 

Szerkesztő 

Subai Géza 

Olvasószerkesztő 

Gönye László 

Sorozatterv, tipográfia 

Takács Brigitta 

Tördelés 

Cseh Krisztina 

© 1. kiadás, 2018 

© Eszterházy Károly Egyetem ‒ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2018 

Raktári szám: FI-505031001/1K 

Eszterházy Károly Egyetem ‒ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

www.ofi.hu  

Felelős kiadó 

dr. Liptai Kálmán rektor 

http://www.ofi.hu/


FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

3 

TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETŐ ...................................................................................................... 5 

A kézikönyv célja ..................................................................................................................... 5 

A kézikönyv felépítése ............................................................................................................ 5 

I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK  

MEGVALÓSULÁSA…………………………………………………………………………………………7 

I.1. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztése ........................................................................... 7 

I.2. Korszerű műveltségkép közvetítése ................................................................................ 11 

I.3. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás ....................................................... 12 

I.4. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése .................................................................... 13 

I.5. A digitális műveltség fejlesztése ..................................................................................... 13 

II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA ......................... 15 

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások .................. 15 

II.2. A tankönyvek nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve ......................................... 16 

II.2.1. A 10. évfolyam számára készült tankönyv felépítése ............................................ 16 

I. fejezet – Az élet eredete és fejlődése ....................................................................... 19 

II. fejezet – Mikrovilág .................................................................................................. 22 

III–IV. fejezet – Az ezerarcú gombák; Csodálatos növényvilág .................................... 29 

V–VII. fejezet – Az első állatok; Csúszómászók, héjasok, soklábúak; A gerincesek 

törzse ............................................................................................................................ 44 

VIII. fejezet – Az állatok válaszolnak ............................................................................. 55 

IX. fejezet – Életközösségek ......................................................................................... 58 

II.2.2. A 11. évfolyam számára készült tankönyv felépítése ............................................ 68 

I. fejezet – A sejtek felépítése és működése ................................................................ 69 

III. fejezet – Az ember létfenntartó működései ........................................................... 79 

IV. fejezet – Az életműködések szabályozása ............................................................ 102 

V. fejezet – Új kezdetek: szaporodás, szexualitás ...................................................... 122 

II.2.3. A 12. évfolyam számára készült tankönyv felépítése .......................................... 130 

I–II. fejezet – Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika; Nemzedékről 

nemzedékre – az öröklődés törvényei ....................................................................... 132 



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

4 

III. fejezet – Az élet lehetőségei és az evolúció .......................................................... 150 

IV. fejezet – Az ember egyéni és társas viselkedése és V. fejezet – Gazdálkodás és 

fenntarthatóság .......................................................................................................... 158 

III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI ............................................................................................... 173 

Projektmódszer, játékosítás ............................................................................................... 173 

IV. A MUNKAFÜZETEK ................................................................................. 177 

 

  



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

5 

BEVEZETŐ  

A kézikönyv célja 

A tankönyv széles körű felhasználásra készült, azonban a minden szintet átfogó differenciálás 

túlmutat egy tankönyv keretein, amelyet számos tényező szűkít. Ilyen tényezők például az is-

kolatípus, a technikai felszereltség, az osztálylétszám, a tehetséggondozás vagy felzárkóztatás 

indokoltsága, a motiváltság mértéke, a terjedelmi korlátok, a szabályozás terén pedig a NAT 

és a kerettanterv. Ebben a bonyolult környezetben kísérel meg támpontokat, kiegészítést, 

iránymutatást adni a tankönyv. 

Az újgenerációs tankönyvek egy eddig ismeretlen tananyag-fejlesztési metódust követ-

tek, amelynek vannak hátulütői (pl. kísérleti verziók átmeneti időszaka, hosszabb fejlesztési 

idő). Ráadásul a tesztelésben részt vevő pedagógusok először éppen ezekkel a negatívumokkal 

találkoztak. Ezért szeretnénk az újgenerációs verzióhoz készült kézikönyv segítségével is be-

mutatni, hogy milyen előnyökkel jár mégis a tankönyv kísérleti változat után megjelent for-

mája. Mindent összevetve tehát érzékenyíteni szeretnénk, nyitottabbá tenni a tanári (ezen 

keresztül a szülői és a diák-) társadalmat a fejlesztésekkel kapcsolatban. 

A tanári kézikönyv mellett természetesen rendelkezésre áll letölthető tanmenetjavas-

lat is, az útmutatásokkal, feladatötletekkel pedig még mélyebben szeretnénk megágyazni a 

tankönyvi tartalom befogadásának. Végezetül: a tanári kézikönyv a tanév óratervezésénél is 

segítséget kíván nyújtani, ajánlatot téve, mire mennyi időt szánjon a pedagógus. 

A kézikönyv felépítése 

A kézikönyv általános ismertetést tartalmaz a gimnáziumi „A” kerettantervek alapján készült 

újgenerációs biológia tankönyvekről, valamint a kísérleti fejlesztésről, mely végigkövette az új 

kiadás születését.  

Néhány tankönyvi fejezettel kapcsolatban együttes ismertetés történik, mivel a keret-

tantervi szabályozásban együtt jelenik meg a helyenként több fejezetre szétbontott tananyag. 

Ekkor az óraszámajánlások figyelembevételével és tananyagra alkalmazásával történik a mó-

dosítás. A kézikönyv módszertani, kísérleti, játékosítás által megvalósítható és egyéb projekt-

ötletek ajánlásával igyekszik segíteni a felhasználót a könyvek fejezetei szerint csoportosítva. 

A kötet a tankönyvi olvasmányokhoz rendelhető további feladatokkal (szövegértés, 

szövegkiegészítés) és a munkafüzetek lexikai jellegű, főleg keresést igénylő feladatok megol-

dásjavaslatainak közlésével is hozzájárul a pedagógus hatékony munkájához, hogy a tankönyv-

használat még inkább szerves részévé válhasson a tanárok és a diákok mindennapjainak. To-

vábbá dolgozatötleteket, rendszerezési, összefoglaló, struktúra-funkció elemzését segítő ja-

vaslatokat kínál a széles körű felhasználás megvalósulásának reményében. Az NKP honlapján 
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található tartalmakat, különös tekintettel a videókra és animációkra mutató linkeket, az adott 

fejezetet ismertető rész végén közöljük.  

A tankönyvi fejezetenként tagolt kézikönyvben megjelenő tartalom felosztása: 

A fejezetek tagolása, 

kerettantervi javasla-

tok 

Leckecsoportonként tagolt óramenet-javaslat, kerettantervi óra-

számok és módosítási javaslatuk, a fejezetre vonatkozó általános 

bevezetést tartalmazó részek. 

Tartalmi ajánlások Tartalmi, módszertani megvalósítási javaslatok, fogalompárok, 

fogalomcsoportok felsorolása; a tankönyvben nem szereplő ösz-

szefoglaló táblázatok, kiegészítő vázlatok találhatók ezen alfeje-

zetben. 

Feladatok, vizsgála-

tok, projektek 

A tankönyv olvasmányainak feldolgozási javaslatai (szöveg-kiegé-

szítés, szövegértési feladatok), mintadolgozat, kísérleti és bonco-

lási vizsgálatok leírása, projektek, játékosítás elvei, konkrét meg-

valósítási javaslatok; munkafüzetben található, keresést igénylő 

kérdésekhez tartozó válaszok megadása történik ebben a fejezet-

részben. 

Linkajánló A Nemzeti Köznevelési Portál (www.nkp.hu) oldalain megjelenő 

tartalmakat (videó, animációk stb.) ajánlunk, melyekkel színesít-

hetjük a tanórákat. 

 

  

http://www.nkp.hu/


FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

7 

I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA  

I.1. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztése 

Az elmúlt évtizedekben megszokott tankönyvfejlesztés és tankönyvellátás újrafogalmazását 

több társadalmi igény is indokolta. Ugyanakkor nyilvánvalóan vannak olyan kihívások, me-

lyekre továbbra sem nyújt megoldást ez a modell, sőt, olyan is akad, ami az újgenerációs tan-

könyvek fejlesztése során kontrasztosabbá vált. 

A korábbi eljárás szerint, ha egy kiadó tananyagfejlesztő csoportja létrehozott egy mű-

vet, amit az Oktatási Hivatal tankönyvvé nyilvánított, ettől az időponttól kezdve a kiadvány a 

közoktatásban használhatóvá vált. A folyamat eredményeként számos kis példányszámú, il-

letve magas beszerzési áron elérhető könyv is forgalomba került, ami megnehezítette az isko-

lák közötti átjárást, és költségesebbé tette a közoktatást. A speciális igényekre (piaci rés) op-

timalizált könyvek egyrészt segíthetik a differenciálást és a tehetséggondozást, ugyanakkor a 

fenti problémák miatt fenntartják vagy akár el is mélyítik a társadalmi egyenlőtlenségeket, ami 

összességében senkinek sem érdeke. 

Az újgenerációs fejlesztés ezért a következőket tűzte ki célul: 

 Olyan tankönyvcsalád jöjjön létre, amely mind módszertanát, mind tartalmát tekintve 

figyelembe veszi a mai igényeket és lehetőségeket, ezáltal bármelyik iskolában 

használhatóvá válik. 

 A korábban megszokott, Oktatási Hivatal által jóváhagyott taneszköz ne véglegesnek, 

hanem kísérleti verziónak minősüljön. Ezután egy teljes tanéven át tartó, országosan 

reprezentatív módon szervezett kipróbálás tapasztalatait, visszajelzéseit felhasználva 

az átdolgozott verzió újabb jóváhagyást követően váljon végleges tankönyvvé. 

 A tankönyvek ne piaci alapon, hanem állami fejlesztés eredményeként valósuljanak 

meg, a jogtulajdonos végső soron a magyar állam legyen. Ezáltal önköltségi szintre 

csökkenthető a tankönyvek beszerzési ára. Emellett a tankönyvellátás zavartalansága 

is jobban biztosítható ebben a felállásban. 

A kísérleti biológia kiadványokat évfolyamtól függően húsz-harminc gyakorló tanár próbálta 

ki, és leckéről leckére részletes munkanaplót vezetett az év során. Ez a folyamat végül több 

ezer értékelést, véleményt, javaslatot eredményezett. Magyarországon korábban soha ilyen 

biztos bázisra nem támaszkodhatott egy taneszköz fejlesztési kezdő lépése. 

A kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

A heti két órás biológiaoktatás keretein belül nehéz megoldani a kerettantervben szereplő te-

matikai egységek ismereteinek átadását és a fejlesztési követelmények maradéktalan teljesí-

tését. Ez különösen a 10. évfolyamnál merült fel, mert a kerettanterv ott írja elő a legtöbb 
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ismeretet, ezért is az erre az évfolyamra szóló kötet a legvastagabb. A 11. osztályos kötettel 

kapcsolatban inkább csak a tananyag egyes részeinél jelezték a kipróbáló pedagógusok, hogy 

túl magas az elvárás. A 12. évfolyamos tankönyv esetében a teljes anyagmennyiség egyáltalán 

nem sok, szintén csak egyes leckék tűntek nehezen feldolgozható hosszúságúnak. Azonban 

visszatérő észrevétel volt, hogy az érettségi évében nehéz bármit megtanítani egy olyan tan-

tárgyból, amelyből az osztály többsége nem vizsgázik. Az újgenerációs kiadványok ezen csak 

részben segíthetnek, a kipróbáló tanárok is nehezen tudtak ötletet adni arra, mi kerüljön tör-

lésre a kísérleti könyvek tartalmából. 

A kísérleti év tapasztalatainak összegzése után a fejezetkezdő olvasmányok terjedelme 

két oldalban lett maximalizálva. (A kísérletiben előfordult három oldalas is.) A 11. évfolyamból 

a magasabb szintű idegrendszeri tevékenységek lehető legtöbb része összevonásra került a 

12. évfolyam emberi viselkedésről szóló leckéjével. A 10. évfolyamban a tüskésbőrűek leckéje 

megszűnt, és csupán egy olvasmány tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat erről az élőlény-

csoportról. A gyűrűs- és laposférgek egy közös, csökkentett tartalmú leckébe kerültek. Tar-

talmi zsugorítás mellett ugyancsak összevonták a szivacsok és a csalánozók, illetve a rovarok, 

a rákok és a pókszabásúak leckéit. A 12. évfolyamon a fenntarthatóságról szóló fejezet egy 

leckévé zsugorodott. (Kézikönyvünk tartalmazza a kerettanterv ajánlása szerint megvalósí-

tandó, de a 12. évfolyamos tankönyvből a kipróbálás során kihagyásra javasolt néhány lecke 

olvasmányrészeit. Így a kézikönyvben megadott vázlat segítségével könnyedén visszaemelhe-

tővé válik a kísérleti változatban megjelenő tananyag az adott osztály igényeinek megfele-

lően.) 

A három tanév anyagának elosztása többféle logika szerint történhet, azonban csak 

évfolyampárok között engedélyezett a kerettanterv elemeinek átcsoportosítása. Mivel a 9. év-

folyamnak nem készült tankönyv, a 10. évfolyam számára írott könyv ölel fel minden keret-

tantervi egységet, amit a 9-10. évfolyampárra írtak elő. A 11. és 12. évfolyam között van lehe-

tőség megválasztani, melyik téma melyik évfolyam kötetébe kerüljön, ezzel együtt jellemzően 

csak az évfolyamokon belüli sorrendek megváltoztatása bizonyult indokoltnak. 

 Kísérleti tankönyv Újgenerációs tankönyv 

10. évfolyam Rendszertan 

Ökológia 

Etológia 

Rendszertan 

Etológia 

Ökológia 

A sorrend megváltoztatását az indokolta, hogy etológiából többnyire emlősök szolgál-

tatják a példát, a rendszertan pedig éppen az emlősökkel végződik, így annak logikus folytatá-

sát jelenti. Az ökológiai fejezet tankönyv végi elhelyezésével és a tanév végére történő időzí-

tésével több lehetőség adódik az életközösségek terepi megfigyelésére mind az időjárást, 

mind az életközösségek dinamikáját, mind az iskolai programokat tekintve. 
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 Kísérleti tankönyv Újgenerációs tankönyv 

11. évfolyam Sejtanyagcsere 

Létfenntartó működések 

Hormonrendszer 

Idegrendszer 

Érzékszervek 

Szaporodás 

Sejtanyagcsere 

Létfenntartó működések 

Idegrendszer 

Érzékszervek 

Hormonrendszer 

Szaporodás 

A sejtanyagcsere nagyobb mennyiségű növényekről szóló tartalommal egészült ki. Egy-

részt azért, mert a középszintű érettségi a kísérleti verzió ez irányú tartalmánál többet követel, 

másfelől a 10. évfolyam egyébként is túlzsúfolt, a biokémiai ismeretek ugyanakkor kevésbé 

megalapozottak. 

A hormonrendszerről szóló részek idegrendszeri leckék elé helyezésének elsődleges in-

doka az, hogy szerencsés, ha a szaporodás témakörét közvetlenül előzi meg. Ugyanakkor az 

idegrendszeri folyamatok megértését nem szolgálja jobban a hormonrendszer ismerete, mint 

fordítva. 

 Kísérleti tankönyv Újgenerációs tankönyv 

12. évfolyam Molekuláris genetika 

Mendeli genetika 

Populációgenetika 

Evolúció 

Az ember viselkedése 

Fenntarthatóság 

Molekuláris genetika 

Mendeli genetika 

Populációgenetika 

Evolúció 

Az ember viselkedése 

Fenntarthatóság 

Látható, hogy a nagy témakörök sorrendje nem változott a 12. évfolyamon. A leckesor-

rendeket tekintve egy kimondottan vitás pont volt: a könyv a DNS ismertetésével kezdje a 

genetika bevezetését a génkifejeződés helyett, vagy maradjon a kísérleti megoldás. A kísérleti 

sorrend esetén  meg van a lehetőség arra, hogy az örökítőanyag mutációjánál már utalni le-

hessen a génexpresszió tárgyalásánál megismert folyamatokra, többen azonban fontosabb-

nak tartották , hogy a DNS tulajdonságait már ismerjék a tanulók akkor, amikor a génkifejező-

déssel kezdenek foglalkozni. Számos érv sorakozott a molekuláris genetika elhelyezését ille-

tően, végül mindkét esetben a kísérleti megoldás maradt. Sokan a 11. évfolyam sejtanyagcse-

réjéhez szerették volna elhelyezni, mások a szaporodás témájánál látták volna szívesen. Szin-

tén jogos érv, hogy 12. évfolyamban biológiából már nehéz teljesen új anyag feldolgozásába 

kezdeni. Legtöbben azonban üdvözölték azt, hogy a genetika három nagy részterülete, a mo-

lekuláris genetika, a mendeli genetika és a populációgenetika egy kötetben kapott helyet. 
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A leckék felosztása ugyan nem jelenti azt, hogy az abban szereplő tananyagot feltétlenül 

egyetlen órában kell megtanítani, mégis számos esetben érkezett kérés egyes leckék rövidíté-

sére vagy kettébontására: 

 A 10. évfolyamon csak rövidítés és összevonás történt. 

 A 11. évfolyamon a szétbontásra példa „A sejtek anyagai” 8 oldalas leckéje, melyből „A 

sejtek szervetlen anyagai” és „Szerves vegyületek” 3+6 oldalas leckéjét alkották újra a 

szerzők. „Az egészséges táplálkozás” 8 oldala is szét lett választva „A szervezet táp-

anyagigénye” és „Az egészséges táplálkozás” 4+4 oldalnyi tartalmat felölelő leckékre. 

„Az immunitás” 8 oldalas leckéjéből létrejött egy 4 oldalas „Az immunrendszer műkö-

dése” és egy 3 oldalas „Az immunrendszer és az egészség” leckeváltozat. 

A hím és női nemi működést bemutató leckék tovább bontását nem a terjedelmi 

megfontolások tették szükségessé. Didaktikailag szerencsésebb, ha azok az ismeretek, 

amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak egyik vagy másik nemhez, kényszerűségből se 

szerepelnek valamelyik nem leckéjében. Míg a nemi jellegek bemutatása a kísérleti 

könyvben a hímivarszerveknél szerepelt, a családtervezés, a meddőség, a nemi úton 

terjedő betegségek pedig a női nemi működésnél, addig az átdolgozás eredményeként 

külön a nemiséggel foglalkozó, és külön a szexualitással (születésszabályozás, 

meddőség, nemi úton terjedő betegségek) foglalkozó leckék jöttek létre, részben 

kiegészített tartalommal (pl. a szexualitás lelki és társadalmi tényezői). 

 A 12. évfolyam leckéivel kapcsolatban szintén történt néhány változtatás. „Az RNS és 

a fehérjeszintézis” 6 oldalt kitevő része két kisebb leckére vált szét:az „A kód átírása és 

fordítása” (4 oldal)és a „A génműködés szabályozása” (2 oldal).  

„Az evolúció genetikai alapjai” lecke 6 oldalas tartalma az újgenerációs kötetben az 

„Alkalmazkodás a környezethez (4 oldal) és az „A véletlen szerepe (3 oldal) leckékre 

lett szétválasztva.  

„A szociokulturális lény” 5 oldalas leckéje pedig a 11. évfolyam agyi működésénél 

hasonló anyagot feldolgozó részekkel kiegészítve „A szociokulturális lény” és „A 

pszichés terhelés” 3-3 oldalas leckéket eredményezte az újgenerációs könyvben. 

Az általános iskolai kipróbáláshoz képest kevésbé, de mégis visszatérő kérés volt a leckék jobb 

kiemelésrendszere és alcímekkel történő tagolása – mindez lehetőség szerint meg is valósult. 

Látványos a fejezetkezdő olvasmányok alcímekkel tagolása, ami ugyan nem alapvető, hiszen 

nem képezi a törzsanyag részét, de az átdolgozás folyamatát mégis jól szemlélteti. 
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kísérleti tankönyv 

 

újgenerációs tankönyv 

 

I.2. Korszerű műveltségkép közvetítése 

A probléma- és jelenségközpontú megközelítés elsősorban a kísérletek és az érdekességek 

esetén érhető tetten. A mindennapi élethez köthető ismeretek megjelenése sokkal befogad-

hatóbbá teszi a helyenként viszonylag száraz ismeretanyagot. 

A megfigyelések fontosságának kiemelése mellett sokszor a tankönyv hasábjain vetjük 

fel az eldöntetlen kérdéseket. Például a helyes rendszertani kategorizálással kapcsolatban le-

írjuk, hogy nem a könyvben szereplő változat tekinthető a legkorszerűbbnek, ugyanakkor nem 

is találunk a sokféle taxonómiai megoldás közül mindenki által általánosan elfogadottat.  

Az új vizsgálati módszerek megjelenésének és az új eredmények publikálásának kö-

szönhetően nem csak a rendszerezés tudományágát jellemzi folyamatos átalakulás. A centrális 

dogmával kapcsolatban a 12. évfolyamos tankönyv második fejezetének elején felhívjuk a ta-

nuló figyelmét arra, hogy van kivétel, találtak korábbi elméletet cáfoló példákat. (A dogma 

elnevezés használata egyébként szerencsés egy természettudományos elmélettel kapcsolat-

ban.)  

Továbbá a veszélyes tévhitekről szóló részek azt sugallják, hogy ne higgyük el, ha valaki 

azonnali megváltást kínál egy problémára. A világ sokkal árnyaltabb annál, semhogy néhány 

„titkos” szabály betartásával forradalmasítani lehessen a rá vonatkozó elképzeléseket. 
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I.3. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás  

Az összes kötetben színes, gazdagon illusztrált oldalak szerepelnek. Az ábrák, fotók beszédes 

képaláírásokat, a szövegből hivatkozásokat kaptak. 

A „Megtudhatod” leckekezdő kérdései olyan, a szűk értelemben vett tananyagtól ál-

talában kissé távolabb eső, hétköznapi életből ismerős felvetések, amelyekre a tanuló vagy 

azonnal tudhatja a választ, vagy a lecke alapján lesz majd megválaszolható az adott kérdés 

(például: Lehetséges-e, hogy a bőrön megjelenő elváltozások nem is a bőr betegségét jelzik?). 

Minden lecke végén egy fogalomgyűjtemény segíti a tananyag feldolgozása szempont-

jából legfontosabb kifejezések kiemelését. Az ellenőrző és átvezető kérdések szintén a leckék 

végén találhatók, ezek segítségével differenciálni is lehet. A jobb képességű, szorgalmasabb, 

nagyobb érdeklődést mutató tanulók figyelmének fenntartását segíthetjük a tudásuk gazdagí-

tására is inspiráló kérdések megválaszolásával. A felvetések általában növekvő komplexitá-

súak, azaz az első kérdést viszonylag könnyű megválaszolni, az utolsóra már nem biztos, hogy 

van egyértelmű válasz a leckében.  

A leckék témájához kapcsolódik könyvajánló szövegdoboz, melyben általában a közel-

múltban megjelent, természettudományos értékkel bíró, érdeklődést felkeltő tartalmakkal kí-

vánjuk kiegészíteni a tankönyvi ismeretanyagot. 

A tankönyv kísérletezési lehetőségeket is ajánl, amelyekhez felnőtt felügyelete és ál-

talában speciális eszközök kellenek. Ezeket nem bonyolult elvégezni, viszont a megfigyelése-

ket bárki kipróbálhatja egymaga is, akár az iskolán kívül. 

Összefoglaló oldalak is találhatók minden fejezet végén, melyek az adott fejezet leg-

fontosabb összefüggéseire még egyszer felhívják a figyelmet, szövegesen és rendszerező áb-

rák vagy infografikák segítségével. Az összefoglalások kérdései több lecke anyagának ismere-

tét feltételezik, és elősegítik az összefüggések felismerését. A projekttémák pedig maximális 

teret engednek a kreativitásnak, differenciálásnak, és lehetőséget kínálnak a felzárkóztatásra 

is. A tankönyvi ajánlatokon kívül számtalan projektlehetőséget kínál a kézikönyv is, mellyel a 

pedagógusok ötlettárát kívánjuk gazdagítani. A projekteket megvalósíthatjuk egész évre vagy 

csupán a tanév egy részére vonatkozóan a játékosítás1 szabályainak követésével. Így még vál-

tozatosabbá tehető a tanári eszköztár az iskolai és iskolán kívül végzett tevékenységek szerve-

zése során. 

Mindegyik biológia-tankönyv végén fogalomtár található, definíciókkal. Az általános is-

kolai kötetekben képekkel segített verzió is előfordul, melyet a kipróbálók általában dicsértek, 

így az megmaradt az új tankönyv-változatokban is. A középiskolás tankönyvekben előforduló 

fogalmak mennyisége miatt nem valósítható meg az ábrákkal történő bemutatás, viszont a 

könyvnek ezt a sajátságát igyekszik kompenzálni a kézikönyvben található ötlettár. A feladatok 

                                                      
1 A játékosítás és projektmódszer elveit lásd a kézikönyv legvégén. 
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témaköreiben szinte minden fejezettel kapcsolatban 9-9 képet találunk egy-egy ún. „bűvös 

négyzetben”. A bűvös négyzet nevű feladat leírása fellelhető a többi játék leírásánál a részletes 

ismertető elején.2 Az ötlet előnye, hogy a diák a saját kiválasztott szempontjai alapján találhat 

összefüggéseket a képek között, így mindenki a saját szintjén szerezhet pozitív benyomásokat 

a tantárgyi tartalmakat illetően. 

I.4. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése  

A „Megtanultam?” blokk a leckét szövegértés szempontjából dolgoztatja fel. Ezen feladattípus 

a kézikönyv hasábjain is megjelenik, egyéb szövegértésre épülő feladatok vagy 

szövegkiegészítés formájában. Minden fejezet kezdő olvasmányából, illetve más, adott feje-

zetben előforduló szövegből készült feladat, melynek célja, hogy akár önellenőrzésre is hasz-

nálható legyen, illetve a differenciálást is szolgálni hivatott. 

Az aktív, tanulásközpontú munkát igénylő feladatokat kínálnak a már említett projekt-

témák, melyek a szövegalkotás terén is fejlődésre inspirálhatják a diákokat. Az általában cso-

portokban szervezett munka során mindenki sajátos színvonalon sajátíthat el tartalmakat a 

tananyagrészekből. 

I.5. A digitális műveltség fejlesztése 

A „Keress rá!” szövegdobozaiban szándékosan nem konkrét link szerepel, mert az nem lenne 

felhasználóbarát, és egyébként is gyakran megváltozik vagy elérhetetlenné válik a tartalom. 

Ugyanakkor a leckékhez többé-kevésbé kapcsolódó, ám megértésükhöz magasabb szintű tá-

jékozottságot igénylő fogalmak internetes gyűjtésre, esetleg több forrás összevetésére ösztö-

nöznek. A kézikönyvben néhány fogalmat kiemeltünk, az internetes keresés eredménye alap-

ján meghatároztuk, hogy mit találhat a diák. A fontosabb, nagyobb mértékű utánajárást 

igénylő, kevésbé egyértelmű fogalmak körülírását tartalmazza a kiadványunk. 

Leginkább a projektek elvégzése, poszterek készítése során, részben vagy egészben az 

internetről származó szövegekkel és képekkel dolgoznak a diákok. Ezeket a tartalmakat szö-

vegszerkesztő, esetleg grafikai programok, nyomtató használatával teszik elérhetővé a töb-

biek számára. Prezentáció készítése szintén a megfelelő szoftver, projektor, egyéb digitális 

eszközök alkalmazásával történik. 

Ezt a digitáliskompetencia-fejlesztést egészíti ki tanárok és diákok számára is az a link-

gyűjtemény, melyet a kézikönyv „Linkajánló” fejezeteiben találhatunk. A www.nkp.hu felüle-

ten fellelhető, tanórai vagy otthoni tanulásra, tanításra használható tartalmak szintén növelik 

az eszköztár gazdagságát, mellyel a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése is történhet. 

                                                      
2 A bűvös négyzet leírása szintén a kézikönyv legvégén található. 

http://www.nkp.hu/
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Az ajánló eredeti formátumban tartalmazza a linkeket, így nemcsak kattintással, hanem cím-

sorba történő beírással is elérhetővé válik a tartalom. 

A kézikönyvi tartalom fejlesztésével párhuzamosan bővül az az okostankönyv-felület, 

mely a kézikönyvben található linkek mellett azonnali tananyag-elérhetőséggel is kecsegteti 

az NKP használóit. A konkrét oldalak kialakítása még tart, azonban a felhasználók teljes körű 

kiszolgálására törekszenek a fejlesztők. 

 

  



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

15 

II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások  

A kötetek tartalma 

Általánosságban elmondható, hogy a három középiskolás kötet téma szerinti logikus rendet 

követ, elrugaszkodva az egyébként gyakori megoldástól, ami a tananyag mennyiségének 

egyenletes elosztását tekinti vezérfonalnak. Ez utóbbi megoldás ugyanis nem veszi eléggé fi-

gyelembe a tanári szabadságot, amivel az adott tanulók sajátosságaihoz igazíthatja a megta-

nítandó anyag részletességét, azonban nehezen megkerülhetővé teszi, mely témákról legyen 

szó az adott tanévben. Az újgenerációs könyvek szerkesztési elve alapján a tanár – belátása 

szerint – bővebben vagy kevesebb időt szánva haladhat, az egymáshoz szorosabban kötődő 

tudományterületek alkotnak egy kötetet. 

 10. évfolyam: rendszertan, etológia és ökológia; 

 11. évfolyam: anatómia és élettan; 

 12. évfolyam: genetika, emberi viselkedés és fenntarthatóság. 

Konkrét példán bemutatva: 

Egyes könyvek a genetikát a szaporodást alapozó tananyagként tárgyalják, így az élettantól 

időben messzire szakad az ember szaporodásának feldolgozása. Ez abban az esetben különö-

sen megnehezíti a tanulók dolgát, ha emiatt a szaporodás fejezete másik évfolyamba kerül. A 

szaporodás elsősorban élettani jelentőségű, és az öröklődés ismertetése nélkül is tökéletesen 

megérthető. Fordítva viszont nehezebben. 

A leckék jellemzői 

A leckék gazdagon illusztráltak. A sematikus, infografikus megoldásokkal az összefüggések 

megértését támogatja, az anatómiai pontosságú rajzok és a (mikroszkópos) fotók pedig az 

egyes szervek vagy más szerveződési szintek valós megjelenését mutatják be. 

A leckékben a szöveg hivatkozik az ábrákra, azonban az illusztrációk szöveges képalá-

írásokat is tartalmaznak, ami a törzsanyag elolvasása nélkül is segíti az ábra értelmezését. 

A leckék végén többszintű, differenciálásra alkalmas feladatok vannak, az összefogla-

lásokban pedig mindezt kiegészítik a projektötletek is. 
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II.2. A tankönyvek nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve 

II.2.1. A 10. évfolyam számára készült tankönyv felépítése 

A tankönyv 9 nagyobb (I–IX. fejezet) egységre tagolt tartalmát egy bevezető Áttekintés és egy 

Függelék keretezi. A több mint 200 oldalas tartalom 41 különálló leckére tagolódik, így a ren-

delkezésre álló (heti két tanórával számolva körülbelül 64–72 tanórányi) órakeretet figye-

lembe véve egy-egy lecke feldolgozására és gyakorlására, ellenőrzésére átlagosan 1,5 tanórá-

nyi idővel rendelkezhetünk. A tankönyv helyenként ajánlásértékű tartalmakat kíván; néhány 

kiemelendő leckénél érdemes egy kicsit nagyobb mértékben elidőzni, előkészítve a további 

tananyagrészek megalapozását. Minden fejezet egy Olvasmánnyal hangolja rá a diákokat a 

további tananyagrészekre. Ez a tartalom tekint ki igazán a tananyagból, felvetve pár érdekes 

gondolatot, kérdést, melyeket a diákok esetleg nem is tennének fel maguknak. Nem titkolt 

szándéka a szerzőknek, hogy ezekkel a cikkekkel felkeltsék az érdeklődést, könnyebben befo-

gadható lexikális tartalommal vezessék a diákokat az egyre bonyolódó anyagrészek sűrűjébe. 

Áttekintés fejezet – bevezetés 

Az áttekintést adó, hódok életmódjáról szóló fejezettel a szerzők lehetőséget adnak a tanulók-

nak a biológiatanulmányaik korábbi éveiben hallottak átismétlésére. Tanárként hatékonyan 

segíthetjük ezt a minden tankönyvhöz tartozó munkafüzet időszakos vagy akár rendszeres for-

gatásával, de ötletet meríthetünk a kézikönyv lapjairól is. A tankönyv kezdő néhány oldala le-

hetőséget ad arra, hogy a diákok közelebb kerüljenek a biológia tudományos szemléletének 

alapjaihoz.  

A sejt, az egyed, a populáció fogalmának átismétlésével és akár új tartalommal való 

felruházásához, mélyebb megértéséhez segít hozzá a különböző szerveződési szintek alappil-

léreinek tudatos áttekintése. Ezt a folyamatot nemcsak a munkafüzet kapcsolódó részeivel, 

hanem az alábbi egyszerű feladatokkal is segíthetjük. 

Kiegészíthető, digitális táblán is használható feladatok következnek az első leckéhez és 

a hozzá kapcsolódó olvasmányhoz (Újra hódíthat a hód?). 

Feladat 1./Áttekintés 

Írjuk be a könyvből származó 11. oldalon található ábrába az egyed alatti és egyed fölötti szer-

veződési szinteket! Az ábra átmásolható digitális táblaoldalra, a hozzá tartozó feliratok moz-

gatásával digitalizálható feladat készíthető vagy fénymásolatban kiadható. 
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társulás bioszféra szövet  sejt szervrendszer  szerv  biom 

populáció egyed (szervezet)  egyed feletti szerveződési szintek 

egyed alatti szerveződési szintek 

A beírandó kifejezéseket átmásolhatjuk egy digitális táblán is létrehozható szövegdo-

boz-halmazba, ahonnan csak átemeljük a feliratokat egy bevezető vagy rendszerező óra kere-

tén belül. 

Az olvasmányt lapozva sokakban felmerülhet, hogy mi lehetett a tankönyvszerzők célja 

a hódról szóló viszonylag részletes leírással. Tovább haladva a tankönyvben kiderül, hogy a 

következő leckében példaállatként használható ez az emlős, melyet a diákok viszonylag jól is-

merhetnek a korábbi tanulmányaikból, és alkalmas arra, hogy érdekes életmódja és termé-

szeti értéke megismerésével közelebb kerüljünk az élő természet mélyebb megismeréséhez. 

Az áttekintés szövegét részletesen elemezve tovább léphetünk az egyszerű életmódleírástól. 

Az alábbi táblázat kitöltésekor csak akkor lehetünk igazán alaposak, ha már az életjelenségek-

ről szóló munkafüzeti feladaton is túl vagyunk, és a szövegből csak sejthető, kikövetkeztethető 

tartalmakkal megpróbáljuk maradéktalanul megoldani a feladatot: 
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Feladat 2./Áttekintés 

A 8–9. oldalon található olvasmány alapján gyűjtsenek a diákok olyan tulajdonságokat, melyek 

megemlíthetők az adott életjelenségről a szövegből vett példákkal: 

Életjelenség Példák a hódokról szóló szövegből: 

rendezettség  

anyagcsere  

mozgás  

növekedés  

alkalmazkodás  

szaporodás  

öröklődés  

A tananyag (életjelenségek és szerveződési szintek, illetve különböző ökológiai szere-

peket betöltő élőlénycsoportok) feldolgozása során a diákok gyűjthetnek példákat a saját kör-

nyezetükben megfigyelhető jelenségekkel kapcsolatban. Ha például egy brainstorming kere-

tében nyilvánvalóvá tesszük a téves vagy kevéssé helyesnek gondolt tartalmakat, hamar nyil-

vánvalóvá válik minden résztvevő számára, hogy egy szerveződési szint kategóriájába sorolása 

esetén vagy egy életjelenség azonosítása során számos tévútra léphetnek. Ezeket a példák 

mennyiségének függvényében viszonylag hatékonyan lehet kezelni. 

Az ökológiai fejezet feldolgozását előkészítő 12/6. ábra munkafüzeti megjelenése segít 

azonosítani a különböző ökológiai szerepeket (termelő, fogyasztó, lebontó) betöltő élőlénye-

ket. A diákok számára világossá kell tennünk, hogy a növény/állat/ember megnevezések nem 

feltétlenül azonosak és egyértelműen megfeleltethetők ökológiai szerepükkel. 

Az anyagcseretípusoknak, illetve csoportosítási szempontjaiknak bemutatására, gya-

korlására álljon itt egy összefoglaló táblázat, mely felhívja a figyelmet a tankönyvek által időn-

két kezelt tartalomra, többek között a kemotróf–heterotróf fogalmak szükségszerű összefo-

nódására.3 Természetesen a táblázat használható az előzetes tudásszinthez alkalmazkodva 

összefoglaló, ismétlő céllal, később előkerülő tantárgyi tartalomhoz kapcsolva is. (Például a 

prokariótákról szóló 4. lecke tartalmához illeszkedően.) 

                                                      
3 Czédulás Katalin (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium) biológia vezetőtanár témazáró dolgozatából. 
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Anyagcseretípus Életmód Példa Jelentőségük 

A szénatomok 

forrása sze-

rint 

Az energia 

forrása sze-

rint 

  szabadon élő  nekik köszönhető 

a légköri oxigén 

megjelenése 

 nitrifikáló bakté-

riumok 

 

heterotróf  az elhalt szerves 

anyagokat szer-

vetlenné alakítják 

szimbionta   

parazita   

I. fejezet – Az élet eredete és fejlődése 

A két leckét tömörítő fejezet az evolúció és a taxonómia témáit tárgyalja. A fejezet bevezető, 

mamutokról szóló olvasmánya alkalmat ad arra, hogy a témához kapcsolódó kifejezések (ra-

diokarbon kormeghatározás, tudományos elnevezés, fosszíliák, növekedési vonalak az agyar-

ban, ázsiai, szavannai és erdei elefánt) meghatározásával, körüljárásával felkeltsük az érdek-

lődést a következő tananyagrészek iránt.  

A 2. számú leckében (Az evolúció bizonyítékai) előkerülő fogalmak: evolúció, fosszília, 

kövület, nyomfosszília, izotópos kormeghatározás, vezérkövület, élő kövület. E fogalmak men-

tén felépített gondolatmenetünk csúcspontját jelentheti a tankönyv 21. oldalán található idő-

spirál.  

Javaslat: „tekerjük ki” a spirált, és hámozzuk ki közösen a diákokkal a felfelé egyre sű-

rűsödő információhalmazból, hogy milyen jelentős események tették lehetővé a földi élet ki-

bontakozását (prokarióták megjelenése, oxigéntermelés, eukarióták megjelenése, többsejtű-

ség, szövetesség, kihalások stb.). Mindezt tehetjük egy papírskála mentén vagy akár úgy, hogy 

a diákok álljanak egymástól időarányos távolságban, és kapcsoljunk hozzájuk egy-egy ese-

ményt. Így láthatjuk, hogy az élet kibontakozása az egyre bonyolultabb élőlények egymás után 

történő megjelenésével egyre inkább felgyorsul, a különböző élőlénytörzsek megjelennek a 

földtörténeti középidő végéig, az utolsó néhány évmillióról pedig nagyon sok információ áll 
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rendelkezésre. (Miért? Itt fel lehet idézni a tanult kövülési folyamatok, kormeghatározási 

módszerek sajátságait.) Hasonló feladatot a munkafüzet 14. oldalán találhatunk. 

A fejezet záró olvasmánya lehetőséget biztosít ismétlésre, szövegelemzés formájában: 

Szövegértés 

A fosszilizáció 

„A kövületképződés, más néven fosszilizáció az ősmaradvány kialakulásának folyamata. Fon-

tos feltétele, hogy a maradvány vagy a lenyomat gyorsan betemetődjön. Befedheti láva, vul-

káni hamu, homok vagy vízi üledék, de bezárhatja fenyőgyanta és jég is. A betemetődést kö-

vetően a maradvány sokféle módon változhat, alakulhat tovább. A szilárd váz egyes anyagai 

gyakran átkristályosodnak, vagyis a folyamat során kémiailag nem változnak, csak a szerke-

zetük módosul. Gyakori a kövesedés is, ami azt jelenti, hogy a fennmaradt váz eredeti üregeit, 

hasadékait ásványi anyagok (pl. mész, kova) töltik ki. Mindezeken felül anyagkicserélődéssel 

is létrejöhetnek kövületek. A kovásodás során például a növények sejtfalát felépítő cellulóz he-

lyére kvarc épül be, ami kitölti a sejtek, járatok üregeit is. Így alakultak ki a megkovásodott, 

nagyon ellenálló növényi ősmaradványok, például fatörzsek. Az is megtörténhet, hogy a bete-

metődött élőlény maradványa megsemmisül (pl. láva ömlik rá) vagy idővel lebomlik, és helyén 

a testének megfelelő alakú üreg keletkezik. Ha az üreget üledék tölti ki, akkor kőbélfosszília 

keletkezik, ami tükrözi az élőlény eredeti alakját, testének körvonalait. Kőbél úgy is keletkez-

het, hogy az állat szilárd külső burka marad fenn, a belsejét üledék tölti ki, melynek felszínéről 

lassan eltűnik az eredeti váz. A háromkaréjú ősrákok (Trilobiták) és az Ammoniták maradvá-

nyai ilyen kőbélfosszíliák.” 

Milyen biokémiai/kémiai folyamattal magyarázható a fosszíliák fennmaradása? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Milyen típusú kövületeket ismerünk? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Írd le azoknak az anyagoknak az összegképletét, melyeket a szöveg említ a kövesedéssel kap-

csolatban! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hogyan alakul ki egy kőbélfosszília? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Milyen élőlényeknek tekinthetők az ammoniták és trilobiták csoportjai a kormeghatározás 

szempontjából?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Mi a különbség a relatív és abszolút kormeghatározás között? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A 3. lecke (Evolúció, rendszerezés) tananyagának megértése kulcsfontosságú a későbbi 

fejezetek hatékony tárgyalása szempontjából. A korábbi fejezetben említett fajfogalom körül-

járása mellett Darwin és Linné, illetve Darwin és Lamarck felfogásbeli különbségének értel-

mezése, a taxonómia fejlődésének, illetve az evolúció folyamatainak elemzése alapkő lehet a 

diákok tudományos szemléletének fejlesztésében. Leginkább Darwin Beagle nevű hajóval tett 

Föld körüli utazása mentén lehet jól megközelíteni a természetes szelekció folyamatainak 

megértésében tett 19. századi előrelépést. Bár a tankönyv nem szolgáltat térképet az utazás 

illusztrációjaként, de internetes és egyéb könyv alapú források segítségével felidézhetjük, ho-

gyan jutott el Darwin az 1830-as években tett utazása után a több mint húsz évvel később 

megjelent A fajok eredete című művének kiadásáig. A folyamat feltérképezését projektsze-

rűen a diákokra is bízhatjuk. 

Érdeklődő diákok számára ajánljuk a magyar tudósok (Kitaibel, Herman) életművének 

emléket állító versenyekre történő jelentkezést, a differenciált oktatás szellemében. A Kitai-

bel-versenyen a 9–10. évfolyamos korosztályba tartozó diákok indulhatnak.4 

A fajok keletkezéséről szóló részben alkalom nyílik arra, hogy értelmezzük a következő 

fogalmakat a fajkeletkezéssel kapcsolatban: közös ős; szaporodásbeli, földrajzi, ökológiai el-

különülés. 

Projektmunka-lehetőség: 3 vagy 3x2 diák számára is projektet kínál Darwin tevékeny-

sége. 3x15-20 perces előadás keretében a következő témákat ajánljuk feldolgozásra. 

Projekt címe: Darwin nyomában5 

1. Mi történt a Galápagos-szigeteken? 

(rövid utazás bemutatása, korabeli hajók, a szigetek élővilága, a sziget ma, jövőképe) 

2. Fajok eredetéről – rövid könyvbemutató 

(fejezetek, témák, dilemmák) 

3. A természetes kiválasztódás útján 

(Darwin elmélete, a kiválasztódás mechanizmusa, elkülönülési formák, fajok keletke-

zése)  

Ajánlott irodalom: 

 Charles Darwin: Egy természettudós utazásai (Geographia Kiadó, Budapest, 2009) 

 J. Wood & Clint Twist: Charles Darwin és a Beagle kalandos útja (Egmont-Hungary Kft., 

Budapest, 2009) 

                                                      
4 http://www.kitaibelverseny.hu/  
5 A projekt kipróbálása az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumban történt, 2014-ben. 

http://www.kitaibelverseny.hu/


FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

22 

 Charles Darwin: A fajok eredete természetes kiválasztódás útján (Neumann Kht., Bu-

dapest, 2004.; Typotex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest, 2015) 

Paleo-totó megoldás (MF: 8. oldal) 

1. 2 (a fűfélék 35 millió évvel ezelőtt jelentek meg, a dinoszauruszok a földtörténeti kö-

zépidő végén – kb. 65 millió éve – haltak ki) 

2. 1 / nincs megoldás (kb. 150 kg-ra teszik, ez akkora lehet, mint egy közepes méretű 

kuka) 

3. X 

4. 1 

5. 2 (szemüregekről is az 500 érdekesség a dinoszauruszokról) 

6. 1 (kb. i.e. 3250 körül, 14C-vizsgálat alapján) 

7. 2 (például sztromatolitok) 

8. 1 (iharkúti lelet) 

9. 2 (a késő szilur vagy a kora devon időszakban jelentek meg, mintegy 400 millió évvel 

ezelőtt, és a krétakor végén, kb. 65 évvel ezelőtt haltak ki) 

10. X (élő kövület) 

II. fejezet – Mikrovilág 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A fejezet a pro- és egyszerűbb eukarióta (protiszták) élőlények, illetve vírusok csoportjait te-

kinti át a feltételezett megjelenési sorrendjükben. A vírusokkal kapcsolatban a tanulók szá-

mára nagyon egyszerűen világossá válhat azok létezési módja (önálló anyagcsere nélküliek, 

sokszorozódásuk csak gazdasejt segítségével) csupán a tankönyvben való témaelhelyezésre 

történő figyelemfelhívással.  

Itt közöljük azt az összefoglaló kerettantervi ajánlást, mely az előző, illetve aktuális fe-

jezetekre vonatkozó információkat tartalmazza az előzetes tudásra, fejlesztési célokra, illetve 

kulcsfogalmakra vonatkozóan:6 

  

                                                      
6 http://kerettanterv.ofi.hu/ 2018.01.27. 

http://kerettanterv.ofi.hu/
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Tematikai egység Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia Órakeret 

 7 óra 

Előzetes tudás Vírusok, baktériumok, egysejtű eukarióták, gombák általános jellem-

zői.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mikrobák és egysejtű eukarióták példáján a széles körű elterjedtség 

és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A baktériumok, 

gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének igazolása 

konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

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

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

Mivel az ajánlás csupán hét tanórát ír elő a tananyag feldolgozásához, meglehetősen 

kevés időt szánhatunk az egyes témák kifejtésére, ezért ajánlott az előre elkészített munkafü-

zeti vagy a kézikönyvből kivágható táblázatokat használni az összefoglaláshoz, rendszerezés-

hez. Ugyanakkor differenciálásra is lehetőséget ad a téma, Darwin utazásának feldolgozását 

érdeklődő, jó előadó-képességű diákokra bízva sokszínű biológiaóra kerekedhet.  

A kerettantervi ajánlás órafelbontását a következőképpen javasoljuk: 

1. Bevezetés, év eleji ismétlés – Hódokról szóló olvasmány feldolgozása (ökológiai, rend-

szertani alapfogalmak, életjelenségek), projekt meghirdetése 

2. Evolúció bizonyítékai, fosszíliák 

3. Rendszertani bevezető – Darwin nyomában / projekt 

4. Prokarióták – sejtmagnélküliek 

5. Egyszerűbb eukarióták – sejtmagvas egysejtűek (ostorosok, egysejtű moszatok, gom-

bák, állábasok, csillósok) 

6. Vírusok 

7. Ismétlés, rendszerezés 

8. Ellenőrzés 

Tartalmi javaslatok 

A 4–6. fejezet (Sejtmagnélküliek; Sejtmagvas egysejtűek; A vírusok) tárgyalásakor ügyeljünk 

arra, hogy a ciklikus tananyag-felépítésből fakadóan viszonylag sok információval rendelkez-

nek a diákok a korábbi tanéveikből, így nagyrészt ismétléssel kezdhetünk az órák elején, fel-

idézve, összegezve a már tanult elemeket. Természetesen a gyakorlati oldalról történő (mire 

használjuk, milyen kapcsolatban van az emberrel, környezetünkkel stb.) közelítés a leginkább 

figyelemfelkeltő, továbbá törekedjünk az alábbi fogalmak gondos elkülönítésére:  

 sejtes – nem sejtes szerveződés 

 maganyag – sejtmag 

 DNS – RNS 
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 színanyag – színanyag 

 sejthártya – sejtfal – tok 

 kitin – cellulóz (– kova) sejtváz 

 heterotróf – autotróf – mixotróf 

 autotróf–heterotróf, valamint aerob–anaerob anyagcsere 

 kórokozók típusa (vírus, pro- vagy eukarióta). 

Az alábbi táblázat segíteni kíván azoknak, akik az összefoglalást, összehasonlítást szeretnék a 

„megjelenés – nem megjelenés” szintjén (is) elvégeztetni, elkerülendő a téves beidegződése-

ket a diákok részéről az élőlénycsoportokkal és vírusokkal kapcsolatban. 

 Vírus Baktérium Kékmoszat 

/kék-bak-

térium 

Állábasok 

(óriás 

amőba) 

Csillósok 

(papucs-

állatka) 

Zöld 

szemes 

osto-

ros 

Ostoros 

zöld-mo-

szat 

Élesztő-

gombák 

Sejtes 

szerve-

ződés 

- + + + + + + + 

Méret nano-

méteres 

néhány mikrométeres 101 mikrométertől 

Örö-

kítő-

anyag 

DNS/RNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 

Sejt-

mag-

hártya 

- - - + + + + + 

Anyag-

csere 

önálló 

nincs 

heterotróf 

/ autotróf 

autotróf heterotróf heterotróf mixo-

tróf 

autotróf heterot-

róf 

Sejtfal - + + - - - + (cellulóz) + (kitin) 

Szín-

anyag/ 

színtest 

- - színanyag - - szín-

test 

színtest - 

Tok/ 

csilló/ 

ostor*7 

(fehérje-

burok) 

tok, csilló 

/ ostor 

- - csilló ostor ostor - 

                                                      
7 „Az ostor és csilló az eukarióták univerzális organellumai közé tartozik, összefoglaló elnevezésük undulipodium. Nincs olyan 

nagyobb eukarióta klád, ahol ne fordulna elő az ostor legalább néhány fajnál. Molekuláris alapfelépítésükben nincs érdemi 

különbség, ultrastruktúrájuk azonban a protiszta csoportoknál eltérő lehet. A protiszták körében csillónak a csillós egysej-

tűekben megfigyelhető ostorokat nevezzük. Minden más egysejtűnek ostora van, mennyiségtől és mérettől függetlenül.” 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/BevezetesAProtisztologiaba/ch02.html / 2018.01.24. 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/BevezetesAProtisztologiaba/ch02.html%20/
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Az ostor és csilló vonatkozásában általános felosztási lehetőségnek tekinthetjük a csilló 

– rövid – nagyszámú, ostor – hosszú – kevés tulajdonságpárosítást. Ugyanakkor tudatában kell 

lennünk annak, hogy a tudományos felosztás nem feltétlenül követi a fenti párosítást (lásd 

lábjegyzet). 

Az élőlénycsoportok közötti evolúciós kapcsolat mélyebb megvilágítására alkalmas az 

endoszimbionta elmélethez kapcsolódó olvasmány (41. oldal), mely tartalma a 12. osztályos 

tankönyvben is előkerül (75. oldal).  

A molekuláris törzsfa elemzésével a később megjelenő tartalom befogadásának is meg-

ágyazhatunk, hiszen a modern technológiák segítségével megállapított evolúciós kapcsolatok 

alátámasztják azokat a változtatási kényszereket, amelyeket a taxonómusoknak végre kell haj-

tani rendszeresen molekuláris genetikusok adatai alapján, és amellyel kapcsolatban általában 

figyelmes diákok jó pár kérdést feltehetnek. (Miért nem hasonlít az idézett molekuláris törzsfa 

szerinti állapot korábban megállapított filogenetikai kapcsolatrendszerre? Miért nem tudták 

ezeket a leszármazástani kapcsolatokat megállapítani korábban?) A szerzők ezeket a kérdése-

ket megelőzendő explicit módon írnak erről a jelenségről (27. oldal). 

A munkafüzet 22. oldaláig összefoglalásra is alkalmas feladatokat találunk az eddigi fe-

jezetekhez. Különösen ajánljuk a táblázatok kitöltését, melyekkel összehasonlíthatóvá válik a 

diákok számára a tanult élőlénycsoportok nagy része. Az ábrákat tartalmazó feladatok segít-

ségével a sejtszervecskék előfordulásával, elhelyezkedésével kapcsolatos információkat rög-

zíthetjük. 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A Mikrovilág fejezet témáit felvezető olvasmány felidézi Anton (vagy Antoni) Leeuwenhoek 

munkásságát, a mikroszkóp atyjának nevezett tudós inspiráló életét. A szövegben előforduló 

tartalmak közül a biológiát leginkább érintőt emeljük ki példaként, mely szövegkiegészítésre 

is alkalmas feladattá alakítható, ez pedig korábbi ismeretek ellenőrzésére vagy az aktuális ol-

vasmány feldolgozottsága mértékének mutatójaként is szolgálhat: 

Szövegkiegészítés 

„Leeuwenhoek feljegyzései alapján egyértelműen megállapítható, hogy többek között ő fe-

dezte fel a csillósok közé tartozó (1)…………………-at. és harangállatkákat, az állábas 

(2)………………..-at, a zöld szemesostorosokat. Beszámolt gyorsan mozgó vagy mozdulatlan, 

gömbölyű, pálca vagy éppen (3)……………….. alakú, a többi „állatkánál” mintegy (4)…………..-

szer kisebb lényekről, azaz a (5)………………………-ról is. Mindezek alapján a világ Leeuwenhoekot 

tartja a mikrobiológia atyjának, a szabad szemmel láthatatlan világ felfedezőjenek.” (10. tan-

könyv, 31. oldal) 
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A bingó játékban fogalmak javasolt elhelyezése: 

kemo-szintézis penész-gomba kék-baktérium fotoszintézis élő kövület 

autotróf antibiotikum zöld szemes-os-

toros 

fosszília DNS 

vírus nitrogén-gyűjtő 

baktérium 

anaerob anyag-

csere 

heterotróf élesztő-gomba 

prokarióta kóli-baktérium csillósok mixotróf AIDS 

eukarióta állábasok óriás amőba papucs-állatka malária 

A bingó menete: 

A tanár meghatározásokat mond, melyeket a diákok jelölnek az ábrán (akár egyszerre többet 

is, ha érvényes a kritérium). Annál a meghatározásnál, amelyiknél elhangzik az utolsó jelölhető 

válasz, és megvan egy sor, oszlop vagy átlóban a megfelelő számú találat, a diák hangosan 

bemondja, hogy „bingó”. A játék két-három találatig is tarthat. Aki egyszer bemondta a bingót, 

és nem nyert, kiesik a játékból. Játékidő: 10-12 perc. Erre a táblára példa lehet:  

 sejtmag nélküli szervezet szinonimája (prokarióta); 

 oxigénmentes környezetben végbemenő folyamat (anaerob anyagcsere); 

 a HIV okozza (AIDS); 

 olyan sejtmagvas szervezet, melynek nincs fehérjéből álló mozgásszerve (penész-

gomba, élesztőgomba, állábasok, óriás amőba); 

 a fényenergia hasznosításához kapcsolódó kifejezés (kékbaktérium, fotoszintézis, zöld 

szemesostoros); 

 makromolekulák (DNS, vírus); 

 a papucsállatka ebbe a csoportba tartozik (csillósok)  BINGÓ 

Ha tovább szeretnénk folytatni a játékot, akkor további meghatározásokat sorolunk. 

Érdemes a játék megtervezésénél előre meghatározni, hogy melyik helyen szeretnénk 

a bingót kimondatni – ez kb. 13-15 meghatározás körül ideális, így előre megtervezhetjük az 

utolsó kérdést, amellyel előfordulhat az 5 találat. 

A kimaradt kérdésekre a diákokkal alkothatunk meghatározásokat. 

 



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

27 

A pro- és egyszerű eukariótákra készített „bűvös négyzet” a tankönyvből származó áb-

rákkal kialakítva szintén játékos és fejlesztő feladatnak bizonyulhat. A játék elve, hogy találjon 

a diák a sorokban, oszlopokban és átlókban olyan összefüggéseket, melyek közül a diák által 

megadott szempontok alapján egy kakukktojásnak bizonyul, vagy mindegyik azonos a válasz-

tott aspektus szerint. A feladatot mindenki a „saját szintjén” fogja megoldani, így mindenki 

számára pozitív megerősítést jelenthet ez a játékos ismétlési, gyakorlási forma. 

   

   

   

A megoldásra példák:  

 a középső oszlopban a vírus kivételével mindegyik mutat önmagában életjelenségeket; 

 az első sorban a zöld szemesostoros eukarióta, a többi prokarióta/baktérium; 

 a harmadik sorban vírusok képe látszódik, kivéve az utolsót, mert az egy papucsállatkát 

ábrázol; 

 a harmadik oszlopban mindegyik heterotróf élőlény; 

 a balról lefelé átlóban mindegyik eukarióta / van sejtmagja, mindegyik képes aktív 

mozgásra, mindegyik képes heterotróf táplálkozásra (is); 

 az utolsó sorban mindegyik tartalmazhat DNS-t örökítőanyagként stb. 
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Megfigyelési javaslatok: 

 Függőcseppes mintát készítve vagy vájt tárgylemezben, esetleg vattaszálak közé csep-

pentve a mintát vizsgáljunk papucsállatkákat, egysejtű szervezeteket! Legkönnyebben 

lótrágyából és szalmából készíthetünk tenyészetet, melyből vegyünk egy keveset csep-

pentővel, és helyezzük el a tárgylemezeken! 

 Süssünk buktát! Buktakészítő versenyt hirdethetünk, az élesztőgombák működésének 

tanulmányozásához. Time-lapse felvételen lehet bemutatni, hogyan fújódik fel a 

tészta. A legjobb buktát sütő diákot, a leglátványosabb felvételt készítőket jutalomban 

részesíthetjük. 

 Hasonló mikroszkópos time-lapse felvételeket készíthetünk az élesztőgombák fejlődé-

séről, sarjadzásáról szakköri órákon, melyet aztán bemutathatunk a többieknek. 

Linkajánló 

Az alábbi linkgyűjtemény azok számára ajánlott, akik szeretnék a digitáliskompetencia-fejlesz-

tés során néhány másodperces-perces szemléltetéssel látványossá, még inkább elképzelhe-

tővé tenni a parányi lények világát. Az NKP oldaláról letölthető tartalmak tanórai és otthoni 

tanulást, ismétlést is szolgálhatnak: 

 Az élőlények tanítását megelőzően érdemes a különböző sejtek mérettartományával 

és a mikroszkópokkal megismertetni a diákokat: https://player.nkp.hu/play/67898.  

 Szerveződési szintekről szóló videó: https://player.nkp.hu/play/94780.   

 A prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlításához az alábbi link 

(https://player.nkp.hu/play/73117) a realika.educatio.hu weboldalra irányít. Más té-

mákhoz kapcsolódó feladatokat is találunk az oldalon.  

 Nagyon részletes fajismeretet igénylő, ökoszisztémáról, biomokról szóló kiegészítő 

feladatokat találunk a https://player.nkp.hu/play/21396 oldalon. Kooperatív módszer-

rel történő feldolgozását javasoljuk. 

 Rendszertani kategóriákba sorolás gyakorlása végezhető az alábbi tartalom segítségé-

vel: https://player.nkp.hu/play/88900.  

 Az élővilág evolúciója témakör feldolgozása után önálló tanulásszervezéshez, az isme-

retek ellenőrzéséhez ajánlják a feladat készítői a https://player.nkp.hu/play/112598 

oldalon található feladatokat. 

 A HIV működését illusztráló rövid animációt ezen az oldalon találjuk: 

https://player.nkp.hu/play/92934.  

  

https://player.nkp.hu/play/67898
https://player.nkp.hu/play/94780
https://player.nkp.hu/play/73117/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/21396
https://player.nkp.hu/play/88900/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112598/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/92934/false/undefined
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III–IV. fejezet – Az ezerarcú gombák; Csodálatos növényvilág 

GOMBÁK 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A kisebb és nagyobb fejezetre tagolt két téma a gombák és növények felépítését és működé-

sét, anyagcseréje vagy evolúciós kapcsolata szerinti csoportosítását, ökológiai szerepét tár-

gyalja. A mélyebb biokémiai alapokat igénylő funkciók tárgyalása (pl. fotoszintézis) a 11. évfo-

lyamnak szóló tankönyvben fordul elő részletesebben. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a kerettantervi ajánlást a két fejezethez:  

Tematikai egység A Föld benépesítői: 

a növények és gombák 

Órakeret: 

12 óra 

Előzetes tudás Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények cso-

portosításának elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan szapo-

rodás. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. 

A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek mik-

roszkópi megfigyelése során. 

A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági je-

lentőségének bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Fejlődéstörténeti rendszer, törzsfa, növényi szövet és szerv, alkal-

mazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, 

talaj. 

Látható, hogy az összesen tíz leckét felölelő 7-8. illetve 9-15. leckét 12 tanóra alatt 

kellene megtanulni, amely nyilván lehetetlennek tűnik ismétléssel, gyakorlással és a feladatok 

megoldásával, a tudás ellenőrzésével együtt. A gombák témájának feldolgozásánál tartható-

nak tűnik a két lecke – két óra beosztás, azonban célszerű a növénytan tanítására (különösen 

a szövettani részek, zárvatermők tárgyalása) átcsoportosítani órákat az ökológia témakör ter-

hére, amelyre a kerettanterv több mint 20 órát javasol. Így nagyobb óraszámban, de kényel-

mesebb óravezetéssel tudjuk feldolgozni a tananyagot az alábbi javaslat szerint (óraszámok az 

előző tananyagrészek folytatásaként jelennek meg): 

9. Gombák 

10. Zuzmók 

11. Növények – bevezetés 

12. Moszatok 
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13. Mohák 

14. Növényi szövetek 1. 

15. Növényi szövetek 2. 

16. Harasztok 

17. Részösszefoglalás, gyakorlóóra 

18. Nyitvatermők 

19. Zárvatermők 1. 

20. Zárvatermők 2. 

21. Összefoglalás, ismétlés 

22. Ellenőrzés (Gombák és növények) 

Amennyiben a tankönyvben szereplő sorrendet követjük a témák tárgyalásában, hasznos le-

het az októberi-novemberi időszakban gyűjthető gombákat, növényeket, terméseket besze-

rezni a tananyag „illusztrálásához”, hiszen digitalizált világunkban az élő minta tanulmányo-

zása adhat igazán meghatározó élményt a biológiaórákon. 

Tartalmi javaslatok 

A tankönyvi kereteken belül bonyolult rendszertani felosztásra a gombák esetében sincs lehe-

tőség, és nem is kívánja meg a tananyag. Amíg régebben a moszatgombák, tömlősgombák és 

bazídiumos gombák felosztással találkozhattunk, addig a kísérleti tankönyv a moszatgombák 

helyett a járomspórás gombákat (képviselőként a fejespenésszel) említi a másik két csoport 

mellett (a bazídiumos gombákat részben azonosítva az ún. kalapos gombákkal), és leginkább 

gyakorlati szempontból fontos információkat emel ki: 

 ehető és mérgező gombák megkülönböztetése; 

 emberi felhasználás szempontjából fontos fajok (Penicillium sp., nemespenészek); 

 anyagcseretípus, ökológiai szerep szempontú csoportosítás (lebontók, emberi beteg-

ségeket okozók, szimbionták – gomba–növény kapcsolatok); 

 zuzmók indikátorjellege. 

A kétszintű érettségi rendszer középszintű feladatai között is csak a gyilkos galóca mérgező 

hatására, a zuzmók tulajdonságaira, és egyéb mutualista kapcsolatokra (pl. mikorrhiza) rávilá-

gító kérdéseket találunk néhány csoportosítási feladat mellett. Ennek szellemében közlünk 

egy gombákról is szóló mintafeladatsort, melyet a kétszintű érettségin is előforduló kérdések 

alapján alkottunk meg8,9: 

  

                                                      
8 https://www.oktatas.hu/ alapján (2018.01.28.). 
9 Az utolsó feladat korábbi tananyagrészek ismeretét is igényli (pro- és eukarióta egysejtűek). 

https://www.oktatas.hu/
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Feladatok, vizsgálatok, projektek 

Gombák (30 pont) 

Méreg – nem méreg (10 pont) 

A képek az erdőszéli csiperkét és a gyilkos galócát ábrázolják. 

  

   „A” faj      „B” faj 

Azonosítsd be a két fajt!  

„A” faj:…………………..    „B” faj:………………………. 

Állapítsd meg, melyik fajra vonatkoznak az állítások, és írd a betűjelet a négyzetbe!  

A) Az „A” fajra igaz    B) A „B” fajra igaz    C) Mindkettőre igaz   D) Egyikre sem igaz  

Lemezei fiatalon fehérek, később rózsaszínűek, majd megbarnulnak.  

Lemezei mindig fehérek.  

Jellemző rá a bocskor megléte.  

Teste fonalak szövedékéből áll.  

Ivartalan szaporító sejtjei a spórák.  

Alapos főzés után méreganyagai elbomlanak.  

Egyik fő veszélye, hogy a mérgezés tünetei csak hosszú idő (10-12 óra) múlva jelent-

keznek. 

 

A zöldes kalapú példányok fotoszintetizálnak.  

A fiatal gombát teljes burok zárja körül, ennek maradványa a bocskor és a gallér.  
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Emberi kapcsolatok (5 pont) 

Melyik testszerveződési típusba tartoznak a kalapos gombák? (1 pont) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A növényhatározókban találunk információkat a gombákról, mégsem tekintjük őket növé-

nyeknek. Miért? Nevezz meg legalább egy indokot! (1 pont) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Segít-e a betegen a gyilkos galóca okozta mérgezés egy nap után jelentkező tünetei észlelé-

sekor végzett hánytatás? Miért? (1 pont)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Melyik szervünk feladata a szervezetbe került méreganyagok „semlegesítése”? (1 pont)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A sokféle gombafaj között olyanok is vannak, amelyek az ember számára közvetlenül az élel-

miszerek, illetve gyógyszerek előállításában hasznosítható biokémiai folyamatokban vesznek 

részt. Említs két példát ilyen felhasználási területre! (1 pont) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zuzmók (6 pont) 

[10] 

                                                      
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Lobaria_pulmonaria (2018. 01. 28.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lobaria_pulmonaria
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A kép a tüdőzuzmó (Lobaria pulmonaria) telepét ábrázolja. A telep mikroszkópos képén mi-

lyen jellegzetesség mutatja, hogy nem egy különös formájú levél az, amit látunk? 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

Az élőlény spórákat hozhat létre. Indokold, miért tekinthetők ezek ivartalan úton létrejött 

szaporító sejteknek!  

…………………………………………………………………………………………………................................................ 

A zuzmók gombafonalak és egysejtű moszatfajok szimbiózisai. Fogalmazd meg, miért nem 

lehet a zuzmókat egyértelműen besorolni a heterotróf vagy az autotróf élőlények közé! (2 

pont)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Némelyik zuzmótelepben a zöldmoszatokat fotoszintetizáló kékbaktériumok (régebbi nevü-

kön kékmoszatok) helyettesítik. Miben tér el a kékbaktériumsejtek fölépítése a zöldmoszato-

kétól? Nevezz meg egy különbséget!  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Magyarázd meg, mit jelent az a kifejezés, hogy a zuzmók „a levegőszennyezés indikátorai”! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Élőlények csoportosítása (9 pont) 

Írd be az alábbi mondatokban szereplő élőlények sorszámait a halmazábra megfelelő helye-

ire!

 
1. A cellulózbontó baktériumok nélkülözhetetlen segítői a növényevő állatok emésztő-

folyamatainak. 

2. A sejtmag nélküli kékbaktériumok szervetlen anyagból szerves előállítására képesek. 

3. A sütőélesztő sejtjei közt nincs működésmegosztás. 

4. A közönséges papucsállat csillóival sodorja sejtszájába a táplálékot. 

5. Az óriás pöfeteg fiatal korában jóízű, ehető gomba.  

6. A TBC kórokozója súlyos, fertőző betegséget okozó baktérium.  

7. Az óriás amőba állábaival kebelezi be egysejtű táplálékát. 

8. A gyűrűs tuskógomba termőteste ősszel főként korhadó farönkökön jelenik meg. 

9. Az ostoros zöldmoszat sejtmagja körül zöld színtesteket találunk. 

A tankönyvben fellelhető olvasmányrészletet szintén beépíthetjük az ellenőrző kérdések közé, 

kettébontva kisebb dolgozatokká több csoportba, vagy nagyobb, témazáró jellegű dolgozattá 

alakítva: 
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Szövegértés 

A növényvilág óriásai és a gombák (11 vagy 12 pont) 

„Az óriás mamutfenyők gyökérzete azonban meglepően kicsi. A mérések szerint a legnagyobb 

példányok gyökérágai a törzstől mindössze 15 méterre távolodnak el, és legfeljebb 1 méter 

mélyre hatolnak a talajban. De hogyan képes ez a gyökérzet elegendő tápanyaggal ellátni a 

hatalmas fákat? A vizsgálatok szerint az óriás mamutfenyő gyökeréhez mikroszkopikus méretű 

gombafonalak milliárdjai kapcsolódnak. Helyettesítik a gyökérszőröket, óriási méretűre növe-

lik a gyökér felszívó felületét, vizet és ásványi sót vesznek fel társuk, a mamutfenyő számára. 

„Cserébe” a társnövény szerves tápanyagokkal látja el a gombát. Ennek az együttélésnek kö-

szönhetően a mamutfenyők képesek megtelepedni és fejlődni az időszakosan kiszáradó talajú, 

sziklás hegyoldalakon is. A gombafonalak gyorsan felszívják a talajra hulló nedvességet, mie-

lőtt az még leszivároghatna a mélyebb rétegekbe. Sokáig úgy gondolták, hogy a növények és 

a gombák együttélése ritka jelenség, és elsősorban a fenyőkre jellemző. Napjainkra azonban 

kiderült, hogy a hajtásos növények mintegy 75-80%-a él együtt gyökérkapcsolt gombákkal. 

(10. tankönyv, 46. oldal) 

Melyik nagyobb (törzs) rendszertani csoportba soroljuk a mamutfenyőket? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Milyen szerveződési szintig jutnak el a gombák? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mi jellemző a gombák anyagcseréjére? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hogyan nevezzük a gombákat felépítő gombafonalakat és azok szövedékét? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mi a gyökér szerepe a növények életfolyamataiban?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mi a gyökérszőr és melyik rendszertani csoportra jellemző a jelenléte? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mi az együttélés alapja a növény gyökere és az említett, vele kapcsolatban lévő gomba kö-

zött? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hogyan nevezzük a gyökérkapcsolat gombákat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Milyen, az említettől eltérő anyagcseréjű gombákat ismersz? Írj egy-egy példát az anyag-

csere-féleségekre! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Linkajánló  

Az NKP oldaláról induló linkek: 

 A rendszerező- és összehasonlító-képesség fejlesztésére használhatjuk a gombákról 

szóló összefoglaló feladatsort (https://player.nkp.hu/play/21390).  

 A gombák gyakorlati hasznát, a borkészítésben (aszúsodás) szerepet játszó fajokat az 

alábbi kisfilm mutatja be: https://player.nkp.hu/play/89288. 

  

https://player.nkp.hu/play/21390/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/89288
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NÖVÉNYEK  

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

Ide vonatkozó leckék: 9–15. Továbbit lásd a GOMBÁK fejezet elején! 

Tartalmi javaslatok 

A növényekről szóló első lecke a testszerveződésekkel foglalkozik. A tankönyvben nem sze-

replő kifejezések miatt érdemes a téma tárgyalásakor azonos szinten kezelni, említeni a kö-

vetkező fogalmakat: sejttársulás – sejthalmaz, telepes – álszövetes, szövetes – hajtásos. 

Amint látszik az alábbi, tankönyvi táblázatból (62. oldal), a szerzők igyekeztek több 

szempont szerint is csoportosítani a tekintélyes változatosságot mutató szerveződési formá-

kat. A sejtek közötti munkamegosztás mértéke és az osztódási síkok száma alapján a középső 

csoport feltűnő sokféleséget mutat:  

Növények testszerveződése Jellemzőik Példa 

Sejttársulás azonos alakú sejtek, azonos 

működés, laza kapcsolat, ko-

csonyás burok 

Volvox (zöldmoszat), fogas-

kerékmoszat (zöldmoszat) 

Telepes testszerveződés 

a) fonalas különböző alakú sejtek, 

munkamegosztás, szoros 

kapcsolat a sejtek között 

fonalas zöldmoszat 

b) lemezes tengeri saláta (zöldmoszat), 

barnamoszatok 

c) teleptestes csillárkamoszatok, barnamo-

szatok, vörösmoszatok, mo-

hák 

Szövetes (hajtásos) az azonos alakú és műkö-

désű sejtek szöveteket al-

kotnak, a szövetek szer-

vekbe tömörülnek 

harasztok, nyitvatermők, 

zárvatermők 
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A második lecke a moszatok változatosságát mutatja be részletesen. Az alábbi táblázat 

kitöltése a tananyag tartalmi elemeinek kiemelését és összehasonlítási szempontok tudato-

sítását, a csoportosítási képességet hivatott fejleszteni a moszatok törzseivel kapcsolatban: 

 Zöldmosza-

tok 

Vörösmoszatok Barnamosza-

tok 

Kovamoszatok11 

Ősi szárazföldi növé-

nyek (mohák, ha-

rasztok) fejlőd-

tek/fejlődhettek to-

vább ősi csoportjaik-

ból 

+ - (+) - 

A klorofill mellett 

megtalálható (általá-

nosan elő nem for-

duló, pl. karotin, 

xantofill) 

pigmentanyagok 

színe 

- vörös, kék 

(fikoeritrin, 

fikocianin) 

sárgásbarna 

(fukoxantin) 

sárgásbarna 

Jellemző szervező-

dési szint 

egysejtűtől 

teleptestig 

általában telep-

testes 

általában te-

leptestes 

egysejtű, sejt-

társulás 

Sejtvázban előfor-

duló anyag 

cellulóz cellulóz (mész / 

CaCO3) 

cellulóz kova (SiO2) 

Előfordulása édes- és ten-

gervízben 

főként tengeri főként tengeri édes- és tenger-

vízben 

Előfordulás mély-

sége, jellemző hő-

mérséklete 

felszín köze-

lében 

mélyen (akár 50-

100/200 m), me-

leg 

aljzathoz rög-

zülve, mélyeb-

ben, hideg 

aljzat közelében 

Evolúciós szerepe, 

jellegzetes hasznosí-

tása 

ősi száraz-

földi növé-

nyek ősei 

agar-agar (pl. 

tápoldatkészítés), 

kozmetika (rúzs) 

kombu (táplá-

lék), hullám-

törő  

kovaföld, koráb-

ban dinamit 

Ökológiai szerepe Oxigén előállítása, ózonréteg kialakítása/fenntartása, táplálék, búvó-

hely vízi élőlények számára,  

vizek tisztulása, elszaporodásuk esetén vízvirágzás 

 

                                                      
11 A csoport nincs feltüntetve a tankönyvben, de tantárgyi koncentrációt (pl. acetilén abszorpciója acetonnal át-

itatott kovaföldben) segít, ha megemlítjük az összehasonlítás során. 
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A moszatok/algák ökológiai szerepére a 34. és 64. oldalon is felhívják a szerzők a figyel-

met: mind a kékmoszatok, mind a vízi eukarióta fotoszintetizáló szervezetek elszaporodásával 

nem kívánatos (ember által közvetve okozott) vízvirágzás következhet be. Ugyanakkor a vízi 

biocönózisok termelőiként tekinthetünk a moszatokra. Az ózonréteget kialakító, oxigénter-

melő szerepet is kiemelhetjük a fontos ökológiai vonatkozások között. 

Habár az ősi zöldmoszatokból fejlődő ősi mohák és harasztok recens törzseit tárgyaló 

leckék közé épül az újgenerációs tankönyvben a növényi szövetek témaköre, mégsem érde-

mes nagymértékben elválasztani ezt a két csoportot. Hiszen fejlődésmenetük, ún. nemzedék-

váltakozásuk megfigyelése alkalmas arra, hogy kétszakaszos egyedfejlődésükben a haploid-

diploid szakasz terjedelmében és arányában, a sejtjeik közötti munkamegosztás mértékének 

összehasonlításában fejlettségi különbségekre, evolúciós alkalmazkodási sajátosságokra mu-

tassunk rá. (Például a mohák zsákutcaszerű fejlődését hasonlíthatjuk a harasztokból induló 

filogenetikai változásokhoz.) 

A növényi szövetekről szóló fejezetet a következő fogalompárok, -csoportok mentén javasol-

juk feldolgozni: 

 osztódó (nem differenciálódott) – állandósult (differenciálódott) sejt, szövet; 

 fotoszintetizálni képes sejteket tartalmazhat (bőrszövet, alapszövet) – nem 

fotoszintetizáló (szállítószövet); 

 epidermisz – rizodermisz felépítése (kutikula, gázcserenyílás, gyökérszőr hiánya/jelen-

léte); 

 hajtás-, gyökércsúcs osztódószövete – kambium (vastagodást előidéző); 

 szivacsos – oszlopos asszimilációs alapszöveti sejt; 

 farész (vízszállító elemek) – háncsrész (rostaelemek); 

 egyszerű (gyökér) – összetett (lágy szár) nyaláb; 

 nyílt (kambium) – zárt (kambium hiányzik) edénynyaláb. 

A növények csoportjainak összehasonlítását az eddigiekhez hasonlóan elvégezhetjük, így át-

láthatóbbá válik a leckéken keresztül vonuló tartalom. Természetesen a taxonómiai változások 

vonatkozásában itt is meg kell jegyeznünk, hogy főként a nyitva- és zárvatermők osztályozá-

sánál használt az újszerű kládrendszer kialakítása nem tükröződhet a szinte végletekig leegy-

szerűsített tananyagban. Ezért a nyitva- és zárvatermőknél hagyományosan használt elvek 

mentén négy, illetve két nagyobb csoportra bontjuk a ma már egységesnek alig tekinthető 

törzseknek nevezett taxonokba sorolt élőlényeket. 
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 Moszatok Mohák Harasztok Nyitvatermők Zárvater-

mők 

Szárma-

zása 

ősi ostoros-

moszatok 

ősi zöldmo-

szatok 

ősi zöldmo-

szatok 

ősi harasztok ősi nyitva-

termők 

Szárazföldi - + + + + 

Szaporodá-

sában is el-

szakadt a 

víztől 

- - - + + 

Szövetes / 

hajtásos 

- - + + + 

Magvas / 

virágos 

- - - + + 

Termése 

fejlődhet, 

kettős 

megtermé-

kenyítés 

- - - - + 

Egyéb evo-

lúciós újí-

tás (szer-

veződés, 

elterjedés) 

telepes szárazföldi vegetatív 

szervek 

ma élők: fás 

szár 

gyökérszőr, 

rovarbe-

porzás 

Csoportok zöld-, barna-, 

vörösmosza-

tok 

máj- és lom-

bos mohák 

korpafüvek, 

zsurlók, páf-

rányok 

leplesmagvú-

ak, páfrányfe-

nyők, ciká-

szok, tobo-

zos-tűlevele-

sek (fenyők) 

kétszikűek, 

egyszikűek 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A szokásos, munkafüzetben megtalálható feladatok között fellelhetők olyanok is, melyek a ki-

meneti szabályozás szempontjából is releváns kérdéseket tartalmaznak.  

A bevezető olvasmány ismétlés vagy ellenőrzés céljából, szövegkitöltésre alkalmas ré-

szei közül két bekezdésnyit közlünk, ötletet adva további hasonló feladatok készítéséhez, ta-

nulási folyamatba történő beépítéséhez: 
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Lápvilág 

„A lápok csaknem egész évben vízzel borított, magas vízállású területek. Az állandóan vizes, 

…………………-ben szegény talajban a növényi részek nem tudnak lebomlani, eloxidálódni. Az 

idős lápok mélyén ezért évszázadok alatt nagy mennyiségű barnás színű, nagy víztartalmú üle-

dék, tőzeg halmozódik fel. A tőzegesedés a szénképződés első állomása. A láptalaj a lassú bom-

lás miatt rossz minőségű, tápanyagokban szegény, ………………… kémhatású. Oxigén híján a le-

bontás során különféle gázok, köztük ………………… (CH4), ………………… (H2S) és foszforhidrogén 

(PH3) képződik a metántermelő …………………-ok hatására. A foszforhidrogén a levegőbe jutva 

már alacsony hőmérsékleten meggyullad, és a metánt is lángra lobbantja. Ez az a …………………, 

amely a lápok fölött éjszakánként itt-ott felbukkanva imbolygó, kékes színű lángként jelenik 

meg. A gázképződés miatt a nagy kiterjedésű lápok levegője, különösen a meleg nyári napokon 

bűzös, fojtó lehet. A láp süppedő, ingoványos talajában könnyen elsüllyed az óvatlanul arra 

járó ember és állat.” 

 „A lápok, láperdők növényzetében a növényvilág szinte minden törzsének képviselője 

fellelhető. A legegyszerűbb testszerveződésű …………………-tól egészen a fejlett hajtásos növé-

nyekig. A kövületek tanúsága szerint az első szárazföldi életközösségek is hasonló életfeltéte-

lek mellett, az édesvízi lápos-mocsaras területeken jelentek meg a földtörténeti ………-időben, 

mintegy 400 millió évvel ezelőtt. Akkor, amikor a fejlettebb teleptestű …………………-ból kiala-

kultak az ősi harasztok első képviselői, majd velük párhuzamosan hamarosan megjelentek az 

első …………………-k is. 100 millió évvel később (kb. 300 millió éve), a karbon időszak trópusi 

klímájában a harasztok már kiterjedt mocsárerdőket alkottak. Megszenesedett maradványa-

ikból alakultak ki a mai …………………-telepek.  

Amikor az éghajlat hűvösebbé, szárazabbá vált, az ősi …………………-ok egyik csoportjá-

ból kifejlődtek az első ………………… növények, a nyitvatermők, amelyek szaporodása, megter-

mékenyítése már független volt a …………………-től. A földtörténeti óidő végére a megváltozott 

éghajlathoz jobban alkalmazkodó, nyitvatermő fajokból álló erdőségek fokozatosan átvették 

a mocsárerdők helyét. A következő nagy lépés a növények evolúciójában a ………………… meg-

jelenése volt mintegy 100 millió évvel ezelőtt, a ………………… időszakban.” (Olvasmány, 10. tan-

könyv 58–59. oldal) 

Projektmunkák, vizsgálatok tekintetében számtalan lehetőséget kínál a növények témája: 

 teleptestes zöldmoszatok vagy egyszikű átokhínár fotoszintézisének vizsgálata külön-

böző megvilágítású vagy HCO3
- koncentrációjú közegekben – enyhén lúgos kémhatású 

indigókármin12 oldatában történő színváltozás alapján, vagy gázbuborékok megjelené-

sének mérésével; dokumentálás, videó készítése, bemutatása (gyors változás); 

                                                      
12 A régebbi vizsgálatokhoz alkalmazott pirogallol használatának lehetőségét kizárjuk, toxikussága miatt. 
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 mohakert építése (különböző mohafajok begyűjtése, megfigyelése, egyedfejlődésük 

time-lapse felvételekkel történő dokumentálása, bemutatása (vizsgálat időtartama: 

néhány hónap); 

 növényi szervekből származó saját metszetek készítése és vizsgálata13 – lomblevél bőr-

szövet-nyúzata, krumpliból készült kaparék, növényi szőrök ezüstfa leveléről, csalán-

szőrök, lágy szár keresztmetszete, hagyma allevele, pollenvizsgálat stb.; 

 vágott virág szállítószövet-működésének vizsgálata festett tápoldattal; 

 a Malpighi-féle gyűrűzéses vizsgálat modellezése saját növények felhasználásával; 

 a csírázó magvak és hajtás vizsgálata különböző körülmények között (hőmérséklet, víz-

ellátottság, tápsók összetétele, fény mennyisége stb.), időtartam: egy hónap; 

 hidropóniás (akva- és aeropónia) kísérletek, vizsgálatok bemutatása, kipróbálása – in-

ternetes tartalmak alapján lehetőségek keresése, megbeszélése, a gazdaságos növény-

termesztés megvalósításának modellezése, dokumentálása, időtartam: néhány hónap; 

 a fotoszintézis fény-dependenciája (Sachs-kísérlet parafrázisai): részlegesen vagy telje-

sen elsötétített növényi részek (levelek, hajtások) elsötétítés után forró alkoholos klo-

rofill-kioldás, majd Lugol-oldatos kezelést követően eltérő kék elszíneződést mutatnak 

a megvilágítás mértékével egyenesen arányos keményítőszintézis miatt – a negatív-

(fény)képek okozta eltérő kontraszt bemutathatóvá, „előhívhatóvá” válik a keményítős 

„festés” után;  

 a fotoszintézis CO2-függésének bemutatása: a levél színén és fonák oldalán körömlak-

kal történő lefestés során végezhető el az előző pontban ismertetett alkoholos és jódos 

beavatkozás és keményítőoldattal végzett előhívás – az eredmény eltérő a levél két 

oldalán az aszimmetrikus gázcserenyílás-elhelyezkedés miatt, továbbá az eltávolított 

körömlakk-filmréteg megőrzi a fonák oldalon található zárósejtek alakját is; 

 herbárium létrehozása klimazonális / intrazonális társulásokból, botanikus kertekből 

származó mintákból (kipróbált, gyűjtésre alkalmas kertek ritka fajok lehullott levelei-

nek, terméseinek, tobozainak, növényi szervrészeinek gyűjtésére: Budai, Zirci, Vácrá-

tóti Arborétum). 

                                                      
13 Lásd: Perendy Mária: Biológiai vizsgálatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000) 
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Bűvös négyzet moszatokra, szárazföldi növényekre és gombákra: 

   

   

   

Linkajánló  

Az NKP oldaláról induló linkek: 

 A gombák és növények országának ismereteit jól áttekinti néhány változatos tesztfel-

adat a https://player.nkp.hu/play/63578 oldalon.  

 Növényi szövettan témakörben gyakorlást segítő érdekes, a metszetek azonosítását 

igénylő feladat: https://player.nkp.hu/play/112611.  

 A növényi szövetek megismertetéséhez nagyszerű képanyagot felvonultató oldal a 

https://player.nkp.hu/play/69135 linkről érhető el. 

 Érdekes – frontális munkában, csoportban és egyénileg is használható – az alábbi áb-

rás feladat a növények felépítése és működése témakörben: 

https://player.nkp.hu/play/63578/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112611
https://player.nkp.hu/play/69135
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https://player.nkp.hu/play/21395. Sorba rendezés fogaskerekek segítségével az 

alábbi linken növényi életműködések témakörben: 

https://player.nkp.hu/play/112609. 

 Növényi életműködéseket (auxin hatása, csírázó magvak, hosszú- és rövidnappalos 

növények stb.) bemutató ábrák, kérdések használhatók főként összefoglaló, rendsze-

rező órákon: https://player.nkp.hu/play/21402.  

 Mohák egyedfejlődése animációval: https://player.nkp.hu/play/89283.  

 A harasztok témakörének feldolgozását segíti az alábbi kérdéssor: 

https://player.nkp.hu/play/209574.   

 A nyitvatermők csoportjának megjelenéséről szól a következő videó: 

https://player.nkp.hu/play/45237.  

 Növények evolúcióját, rendszerezését feldolgozó sorba állítást igénylő feladat talál-

ható a https://player.nkp.hu/play/21397 linken.  

 A növények gyökerének felépítése (zónák) és működése a következő, komplex tanu-

lást segítő oldalon: https://player.nkp.hu/play/92848. A növényi hormonok témakö-

réhez tartozó „helyes kérdéseket” kell feltenni a következő feladatban: 

https://player.nkp.hu/play/112642. Növényi szervek módosulásait mutatja be Mu-

szorgszkij művének (Egy kiállítás képei) mintájára a következő feladat: 

https://player.nkp.hu/play/112610.  

 A rovaremésztő növényekkel kapcsolatos információk feldolgozásához az alábbi olda-

lon találunk kérdéssort és drámai képsorokat felvonultató rövid videót: 

https://player.nkp.hu/play/94622. 

V–VII. fejezet – Az első állatok; Csúszómászók, héjasok, soklábúak; A gerincesek törzse 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A legnagyobb terjedelmű, legtöbb leckét (13 lecke) tartalmazó témakört három fejezetre bon-

tották a tankönyvszerzők.  

A 16–18. számú lecke az állatok életműködéseit, a szivacsok és csalánozók törzsét, va-

lamint az állati szöveteket mutatja be (Az első állatok). A Csúszómászók, hájasok, soklábúak 

című fejezetben a 19–22. leckében kapott helyet a következő négy leckébe tömörített tan-

anyag: a férgek törzse, a puhatestűek törzse, illetve az ízeltlábúak törzse két fejezetre bontva 

(külön a rákok és pókszabásúak, illetve a rovarok osztályai). A fejezetben olvasmányként sze-

repel a tüskésbőrűek törzse. A 23–28. számú leckéket tartalmazó, összesen hat részben tár-

gyalt A gerincesek törzse című fejezet általános bevezető leckéjét követően leckénként egy-

egy gerinces osztályt mutat be. 

A kerettantervi ajánlás szerint az állatok felépítésének és működésének tárgyalására 

fordítható óraszám: 15 óra. 

https://player.nkp.hu/play/21395
https://player.nkp.hu/play/112609
https://player.nkp.hu/play/21402
https://player.nkp.hu/play/89283
https://player.nkp.hu/play/209574
https://player.nkp.hu/play/45237
https://player.nkp.hu/play/21397
https://player.nkp.hu/play/92848
https://player.nkp.hu/play/112642
https://player.nkp.hu/play/112610
https://player.nkp.hu/play/94622/false/undefined
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Tematikai egység A Föld benépesítői: 

az állatok 

Órakeret: 

15 óra 

Előzetes tudás Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csopor-

tosításának 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 elterje-

dése összefüggéseinek felismertetése. A felépítés és a működés kap-

csolatának elemzése a vizsgált állati szervek és szövetek megfigye-

lése során. 

Kulcsfogalmak /  

fogalmak 

Fejlődéstörténeti rendszer, állati szövet és szerv, bionika.14 

A 13 leckét az előző, növényekről szóló fejezetben használt eljárás mintájára az ökoló-

gia (és az etológia) ajánlott óraszámának terhére terjesztjük ki körülbelül 21–23 tanórára.15 

23. Állatok életműködései – bevezetés a zoológiába 

24. Szivacsok és csalánozók  

25. Állati szövetek 1. 

26. Állati szövetek 2. 

27. Férgek törzsei 1. 

28. Férgek törzsei 2. 

29. Puhatestűek törzse 1. 

30. Puhatestűek törzse 2. 

31. Ízeltlábúak törzse – rákok osztálya 

32. Pókszabásúak osztálya 

33. Rovarok osztálya 

34. Rovarok csoportjai, tüskésbőrűek 

35. Részösszefoglalás 

36. Gerincesek – bevezető lecke 

37. Halak osztálya 

38. Halboncolás 1.* 

39. Halboncolás 2.* 

40. Kétéltűek osztálya 

41. Hüllők osztálya 

                                                      
14 A fogalom leírása korábban, a növények tárgyaló fejezetben található (81. oldal). 
15 Amennyiben az ajánlott halboncolást elvégezzük, további két tanórával számoljunk! 

    Lásd: http://anatomia.elte.hu/Okt/Anatpharm/06_Halak/Ponty.pdf   (31–33. oldal) 2018.01.28., illetve 

Perendy Mária: Biológiai vizsgálatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000) 

http://anatomia.elte.hu/Okt/Anatpharm/06_Halak/Ponty.pdf
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42. Madarak osztálya 

43. Emlősök osztálya 

44. Ismétlés, összefoglalás 

45. Ellenőrzés – Állattan 

*Fakultatív órák 

Tartalmi javaslatok 

Az állatok csoportjainak, felépítésének, életműködéseinek témaköre az emberi szervezet ta-

nulmányozása mellett hagyományosan a legkedveltebb fejezetét jelenti a biológiatanításnak/-

tanulásnak. Számtalan favorizált téma mellett azonban meg kell említenünk azt a tényt, hogy 

több nehézséggel is találkozhatunk, ha didaktikailag eléggé összeszedetten, az összehasonlító 

anatómiára és az evolúciós újító lépésekre koncentrálva tanítjuk a témakört. 

Egyrészt a tankönyv felvállalja azt, hogy szükségszerű egyszerűsítéseket tesz (például 

az ősszájúság-újszájúság szerint történő csoportosítás elhagyásával a tüskésbőrűek és a koráb-

ban tanult állatok evolúciós kapcsolata elmosódik; bevezető tartalomként jelenik meg a VI. 

fejezet záróolvasmányában), ugyanakkor a korszerű molekuláris vizsgálatokra alapozva az ol-

vasmány is utal rá, hogy a korábban feltételezett kapcsolatokhoz képest korszerűbbnek te-

kinthető összefüggés ábrázolható bizonyos csoportokról (például a férgek közötti viszonyt te-

kintve). 
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Továbbá a tüskésbőrűek témája és számtalan fontosnak tartott, azonban órarendi ke-

retek közé nem szorítható téma (evolúciós láncszemek) olvasmányként jelenik meg. Ezzel még 

inkább fakultatívnak tűnnek bizonyos anyagrészek, viszont lehetőséget biztosítanak az infor-

mációszerzésre, tehát érdeklődő diákok számára adható további feladat (lásd c) fejezetrész). 

A szövettani részt nem csak a szövetes állatok előtti tananyagként tárgyalhatjuk, ösz-

szefoglalásként az egész hármas fejezetegység mögé, az emlősök leckéje után is szánhatjuk. 

Ezzel nemcsak vertikálisan, hanem horizontálisan is áttekinthetjük az állatok életműködéseit. 

A fejlődéstani vonalakat megtartva a korábbi fejezetekben előforduló ellentétpárok mentén 

felépíthető az állatcsoportok tágyalását végző tananyag fő váza: 

 álszövetes – szövetes; 

 testüregnélküli – testüreges (elsődleges, másodlagos testüreg); 

 ősszájú – újszájú; 

 egyrétegű hámot tartalmazó köztakaró – többrétegű hámot tartalmazó bőr; 

 egynyílású, kétszakaszos – kétnyílású, háromszakaszos táplálkozási szervrendszer; 

 diffúz légzés – légzőszerv; 

 kültakaró eredetű légzőszerv (ősszájú) – belső csíralemez eredetű légzőszerv (újszájú); 

 vesécske – vese típusú kiválasztószerv; 

 nyílt keringési rendszer / vérnyirok – zárt keringési rendszer / vér; 

 háti szív – szív; 

 (diffúz) dúcidegrendszer – csőidegrendszer; 

 szelvényezett – nem szelvényezett. 

Mivel a tankönyvben csak a – kimeneti szabályozásban is hangsúlyosabban szereplő –  gerin-

cesekről szóló rész tartalmaz részletes táblázatot, az alábbi összefoglalás tartalmazza a mé-

lyebb tudást igénylők számára fontos információkat is az ősszájúakkal kapcsolatban: 
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Csoport 

(Törzs)  

Tulajdonság↓ 

Sziva-

csok 

Csalánozók Laposfér-

gek 

Hen-

geres-

férgek 

Gyűrűsférgek              Puhatestűek 

Csiga  / Kagyló /Fejlábú 

        Ízeltlábúak 

Rák   / Pók   /  Rovar 

Szimmetria  aszimm. sugaras bilaterá-

lis 

        

Szerveződés álszöve-

tes 

szövet, test-

üreg nélküli 

elsődle-

ges test-

üreg  

 másodlagos 

testüreg  

testtájak: (fej), láb, köpeny, zsiger-

zacskó, nem szelvényezett 

fej-

tor, 

pot-

roh 

elő-, 

utó-

test 

fej tor potroh 

Kültakaró/ 

köztakaró 

 

fedősejt hámizomsejt egyrétegű 

(csillós) 

hám 

 bőrizomtömlő 

 

köpeny által elválasztott mészváz kitin (rákoknál + mészsók),  

vedlés 

Mozgás (aktív 

+ passzív) 

 

szesszilis hámizomsejt 

rakétaelv, 

bukfenc 

csillók  perisztaltikus, 

bőrizomtömlő

 

  ra-

kéta-

elv 

ízeltláb, kiegyénült izmok, ha-

rántcsíkolt izomszövet a váz-

izomban, rovarok: nem végtag 

eredetű szárny 

Táplálkozás / 

emésztés 

 

 

sejten 

belüli 

emész-

tés, fel-

vétel: 

galléros-

ostoros 

sejt 

sejten kívüli 

emésztés is, 

ostoros sej-

tek 

béledény-

rendszer 

(egy-nyí-

lású, ki-

ölthető 

garat) 

2 nyí-

lás, 3 

sza-

kasz 

 

 radula nincs 

fej 

  tes-

ten 

kí-

vüli 

em. 

rágó szájszerv 

Légzés 

 

 

diffúz      csigatüdő / kop. kop. kop. kop. le-

me-

zes 

tüdő 

légcsőrendszer 

Keringés/ 

anyagszállítás 

 

diffúz   béledény-

rendszer-

rel 

 zárt keringési 

rendszer, vér 

nyílt keringési 

rendszer  

    légzési gázokat 

nem szállít 

Kiválasztás   előve-

sécske 

 vesécske szel-

vényenként 2 

    Malpighi-csövek 

Szaporodás ivaros és 

ivarta-

lan 

ivaros, bim-

bózás 

hímnős vált-

ivarú 

hímnős köl-

csönös 

megterm. 

hímnős  vált-

ivarú 

váltivarú, szexuális dimorfizmus 

Idegrendszer, 

érzékelés 

 

 

érzék-

sejtek 

diffúz dúcideg-

rendszer, 

hasi oldal 

 

 garatideggyűr

űs hasdúclánc-

rendszer 

testtájanként dúc, fejlábúaknál 

„agy” 

szelvényenként, testtájanként 

dúcok, rovaragy 

Kisebb cso-

portok, fajok 

 

csopor-

tosítás 

váztűk 

alapján 

hidra- és po-

lipformák 

örvény-, 

galandfér-

gek, mé-

telyek 

 kevéssertűjűe

k, nadályok 

tüdős, elöl- és 

hátulkopoltyúsok 

 nyolc 

és 

tíz-

ka-

rúak 
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Feladatok, vizsgálatok, projektek 

Szövegértés az V. fejezet bevezető olvasmányához 

„1793-ban, amikor Franciaországban megalapították a Természettudományi Múzeumot, ami 

nemcsak kiállítóhelyként, hanem a természettudományok oktatására hivatott intézményként 

is működött, két tanárra bízták az állattan tanítását. Egyikük, Jean Baptiste Lamarck azt a fel-

kérést kapta, hogy vállalja el a gerinctelen állatok bemutatását a hallgatóknak. Ezeket az élő-

lényeket akkoriban egyszerűen fehérvérűeknek nevezték, és a rovarokat, valamint a férgeket 

sorolták közéjük. Évekkel később, 1816-ban Lamarck így emlékezett meg egy előadásában er-

ről a megbízatásról: »Akkor én is úgy gondolkoztam erről, mint a többiek. Azt hittem, a legke-

vésbé érdekes rész jutott nekem. Valóban úgy tűnt, hogy nagyobb érdeklődést kelthet az orosz-

lán szokásainak, jellegzetességeinek a bemutatása, mint a földigilisztáé. Elgondoltam, milyen 

érdeklődést válthat ki bennem egy kukac, amely a sajtban él, egy másik, amely a bőr dagana-

taiban táplálkozik, vagy a tengerparti hulladékban élő tengeri uborka; akár egy lárva, amely 

kívül-belül összerágja a szőrméket, bútorunkat, élelmeinket… .« 

Az utókor szerencséjére Lamarck mégis elfogadta a felkérést, és az akkoriban szinte 

még ismeretlen állatokat tanulmányozni, rendszerezni kezdte. Hamarosan ráébredt arra, hogy 

az állatvilág képviselőinek mintegy 9/10-ed része tartozik a sokak által jelentéktelennek tartott 

csoportba. Felismerte, mennyire eltérő a csoportba tartozó állatok testfelépítése, fejlettsége, 

és azt is, hogy tanulmányozásuk kulcsfontosságú az élővilág eredetének, kialakulásának felde-

rítése szempontjából. A gerinctelen állatok körében végzett kutatásai alapján két alapvető 

igazságot fogalmazott meg előadásában: 

»Első igazság: ha az állatok a természet teremtményei, világos, hogy a természet mint 

a dolgok rendje, mindent idővel valósít meg, és semmit sem hirtelen, tehát nem tudhatta egy-

szerre létrehozni azokat. Fokozatosan alakította ki, csak nagyon hosszú idő alatt juttatva el 

közülük a legtökéletesebbeket a ma is látható állapotba. Második igazság: ha a természet fo-

kozatosan hozta létre a különböző állatokat a szükséges idő felhasználásával, bizonyos és nyil-

vánvaló, nem kezdte a legtökéletesebbek megalkotásával, amelyek szervezete a legösszetet-

tebb, legbonyolultabb. Arra kényszerült, hogy a legegyszerűbb felépítésű, legkevésbé tökéletes 

állatok megalkotásával kezdje, és csak a már kialakult legegyszerűbb szervezeteket felhasz-

nálva jutott el fokról fokra az egyre bonyolultabb szervezetekhez, végül a legtökéletesebb ál-

latok megteremtéséhez. Ez vitathatatlan, és ugyanakkor megfelel annak, amit mindenki meg-

figyelhet.« 

Vagyis Lamarck kimondta, hogy az élővilág fejlődése során az egyszerűbb felépítésű 

élőlények csoportjaiból alakultak ki a bonyolultabb élőlények, a fejlődés fokozatos volt, és 

hosszú időn át tartott. Fő művében, az 1809-ben megjelent Állattani filozófiában rendszerezte 

is az állatvilág tagjait. Megállapította, hogy a gerincesek testfelépítése, szerveződése merőben 
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más elvet követ, mint a belső vázzal nem rendelkező, általa gerincteleneknek nevezett cso-

porté.  

A gerinctelen állatokat kutatásai eredményeként számos csoportra osztotta, a táblá-

zatban megjelölt sorrend felülről lefelé egyben az általa feltételezett kialakulás sorrendjét is 

jelenti.”Gerinctelenek Gerincesek 

Gerinctelenek  Gerincesek 

Ázalékállatkák  Halak 

Polipok   Hüllők 

Sugárállatkák   Madarak 

Férgek   Emlősök 

Rovarok 

Pókok 

Rákok 

Gyűrűsférgek 

Kacslábú rákok 

Puhatestűek 

1. A szövegben említett állatokat mely tulajdonságaik miatt lehetett „fehérvérűeknek” ne-

vezni? Miért helytelen a „vér” kifejezés? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Mely két nagy csoportba soroljuk ma a gerinceseket és a gerinctelen élőlények nagy ré-

szét? Mi lehet az oka, hogy ezt a szempontot választották a tudósok a két csoport elkülö-

nítésére? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. A táblázatban felsorolt állatcsoportok közé sorolt élőlények közül melyek tartozhatnak 

ma a csalánozók kategóriájába? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. A Pallas Nagylexikon szerint az ázalékállatkák „oly vízben szaporodnak el gyakran bámu-

latos mennyiségben, amelyben bomlásban levő állati és növényi részek áznak”. Mely élő-

lénycsoportok tartozhattak ebbe a csoportba? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. A táblázatban feltüntetett gerinctelen élőlények közül melyeket lehetne egy közös, na-

gyobb kategóriába foglalni? Milyen közös tulajdonságaik vannak? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. A felsoroltak közül mely nagy csoportot választanád szét általános felépítésük szerint? 

Miért? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Mely csoportot nem említi Lamarck rendszere a gerincesek kategóriájában? Milyen saját-

ságaikban különböznek a csoportba (osztályba) tartozó állatok a fejlődéstani sorozatuk 

előző és következő tagjaitól? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Lamarck szerint „a gerincesek testfelépítése, szerveződése merőben más elvet követ, 

mint a belső vázzal nem rendelkező, (általa) gerincteleneknek nevezett csoporté”. Sorolj 

fel néhány tulajdonságot, mely megkülönbözteti a gerinces és gerinctelen élőlényeket! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Az „állatvilág képviselőinek mintegy 9/10-ed része tartozik a sokak által jelentéktelennek 

tartott (gerinctelen) csoportba” kijelentést mely kisebb taxon (rendszertani csoport) mi-

att tarthatjuk érvényesnek? Milyen sajátságaik miatt terjedhettek ezek az élőlények? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szövegkitöltés a VI. fejezet olvasmányához 

„A földtörténeti ……………-idő jellemző ……………-kövületei a …………… ősrákok, a Trilobiták. Ezek 

az ősi ízeltlábúak nevükkel ellentétben minden bizonnyal nem ősei a mai rákoknak. Nevük arra 

utal, hogy szelvényezett testük hosszában három karéjra tagolódott. Többségük a tengerfené-

ken élő ragadozó volt. Maradványaik nagyon nagy számban maradtak fent, valószínűleg azért, 

mert fosszilizációra alkalmas …………… páncéljukat életük során többször ……………-ték, így egy-

egy állatnak akár több kövülete is képződhetett. A homokkőben gyakran kivételes épségben 

megőrződött maradványok könnyen azonosíthatóvá teszik a csoport tagjait. A fosszíliákból 

következtetni lehet életmódjukra, idegrendszerük, érzékszerveik, különösen összetett szemeik 

fejlettségére. A csoport ……………-kora a földtörténeti óidő első szakasza volt, ezt követően faj- 

és egyedszámuk folyamatosan csökkent, és a csoport az óidő végére kihalt.” 

„A csigaházas polipokhoz hasonló lények voltak a …………… életmódú ammoniták, a 

földtörténeti középidő jellemző vezérkövületei. Síkban feltekeredő ……………-vázukat ugyan-

csak válaszfalak tagolták. A kamrarendszer minden bizonnyal náluk is hidrosztatikus berende-

zés volt, változtatható gáztartalmával a …………… irányú mozgást szolgálta a vízben. Az 

ammoniták a középidő tengereinek leggyakoribb élőlényei voltak. Virágkoruk a jura és a 
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…………… időszakra tehető. A kréta időszak végén, mintegy 65 millió évvel ezelőtt egyelőre is-

meretlen okból kihaltak. Az üledékes kőzetekben az ammoniták eltűnése jelzi a ……………-idő 

végét.” 

Kérdések a tüskésbőrűekről szóló olvasmányhoz: 

 Milyen különbség tapasztalható az ős- és újszájú élőlények szájnyílása kialakulásában? 

 Milyen tulajdonságaik alapján kapták a nevüket a tüskésbőrűek? 

 Milyen szimmetriaviszonyok jellemzik a tüskésbőrűeket? 

 Hogyan, milyen szervrendszer segítségével mozognak? 

 Milyen csoportjai léteznek a ma élő tüskésbőrűeknek? 

 Nézz utána, hogyan védekezik vészhelyzetben egy tengeri uborka! 

 Milyen állat az osztrigafarkas? Milyen módszerrel jut táplálékához? 

Halboncolás16 

A halboncolás előkészítése meglehetősen körültekintő munkát igényel. Amennyiben a tan-

termi felszereltség szintje (bonctál, bonckészlet, megfelelő nagyságú terem stb.) és a motivált-

ság az együttműködésre a pedagógus és a diákok részéről megfelelő mértékű, csak egy-egy jól 

előkészített halpéldány (pl. ponty) szükséges a sikeres közös munkához. 

Az optimális tanulói létszám egy csoportban 2–4 főt jelent. Nagyobb csoport esetében 

már szűkös a hely az ideális esetet tekintve nem túl nagy hal (3/4 kg – 1 kg) körül, és a baleset-

veszély lehetősége is megnő. Az egyéni munka pedig épp az ellenkező hatást váltaná ki a kívánt 

didaktikai szándékkal szemben (együttműködés, közös megismerés öröme, szociális kompe-

tencia fejlesztése stb.). A tanár eldöntheti, hogy a diákjaira bízza a teljes feladatot az előzetes 

felkészítés után, vagy együtt haladnak a boncolás lépéseiben. Továbbá azt is érdemes előre 

tisztázni, hogy a pedagógus bemutatja-e a kívánt lépéseket (előboncolás), vagy iránymutatá-

sai, a boncolásleírás alapján kell a tanulóknak végrehajtaniuk a feladatot.  

Amennyiben a szükséges előkészület a kívánt mértékű dokumentálásra vonatkozóan is 

megtörténik, a diákok álló- és mozgóképeket, beszámolót, naplót, PowerPoint/Prezi-bemuta-

tókat készíthetnek, és megismertethetik saját tevékenységüket társaikkal, összehasonlíthatják 

azokat. A digitális, természettudományos kompetenciák fejlődése mellett szociális készségek, 

képességek, újféle tanulási, empirikus megismerési módszerek fejlesztése is megvalósulhat.  

Tanulási napló (folyamat megtervezése, önálló kivitelezése, tapasztalatok összegzése, 

önreflexió, akár összművészeti megközelítés) készítését is javasolhatjuk egyéni megismerést 

                                                      
16 Amennyiben az ajánlott halboncolást elvégezzük, további két tanórával számoljunk! 

    Lásd: http://anatomia.elte.hu/Okt/Anatpharm/06_Halak/Ponty.pdf (31–33. oldal) 2018.01.28., illetve Perendy 

Mária: Biológiai vizsgálatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000). 

http://anatomia.elte.hu/Okt/Anatpharm/06_Halak/Ponty.pdf
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támogató módszerként (eszközként) azok számára, akik kompetenciájukat hosszabb távon, ki-

egyensúlyozottabban, kevéssé a szociális részt érintő, mint inkább a természettudományos 

irányba történő elmélyülést lehetővé tevő tevékenységet kedvelik. 

Az ajánlott halboncolást természetesen felvezethetjük kisebb élőlények (földigiliszta, 

csótány) belső tanulmányozásával is. Azonban a vizsgálatok előkészítésére és megvalósítására 

szánt idő fordítottan arányos a megismerési folyamatban gyűjthető lényeges információk 

mennyiségével az említett kisméretű állatok esetében. Elmélyült természetbúvárok azonban 

tanári segítséggel a legkisebb összetevők funkciójára is rávilágíthatnak tanulási naplójukban. 

Bűvös négyzet az állattanhoz: 
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Linkajánló 

Az NKP oldalain az állatok csoportjait bemutató fejezetben találhatunk nagyszámú, a Fővárosi 

Állat- és Növénykertben készített kisfilmet, mellyel kiegészíthetjük, színesíthetjük az egzotikus 

vagy jól ismert állatokról szóló tudásanyagot: 

 A növényi és állati sejtek összehasonlításához segítségül hívhatjuk az alábbi weboldalt: 

https://player.nkp.hu/play/118394. Állati szöveteket bemutató videók és oktatóanya-

gok érhetők el innen: https://player.nkp.hu/play/74317. Növényi szervek bemutatása 

a https://player.nkp.hu/play/21405 oldalon.  

 Puhatestűek (éti csiga) testfelépítését és szervezetük működését bemutató kisfilm: 

https://player.nkp.hu/play/227313. 

 A rovarokról tanultak átismétléséhez jól használható például ez az NKP-link: 

https://player.nkp.hu/play/89021.  

 A lepkékről szóló videó a https://player.nkp.hu/play/231111 oldalon található. 

 A teknősök csoportjának részletes bemutatására használható a következő, sarkantyús 

teknősökről szóló videó: https://player.nkp.hu/play/231150. A filmben előforduló ér-

telmezendő egyéb fogalmak: szukkulens növények, rangsor. 

 Madarakat bemutató videók: fekete hattyú – https://player.nkp.hu/play/231098, ró-

zsás flamingó – https://player.nkp.hu/play/231130. Madarak fejlődését feldolgozó 

tartalom a https://player.nkp.hu/play/82333 oldalon.  

 Chopin impromptu dallamára táncoló vörös kafferbivalyok a 

https://player.nkp.hu/play/226701 linken. A zsiráfokról készített videó itt található: 

https://player.nkp.hu/play/226705. Az elefántokat bemutató, zenei aláfestés nélkül 

készített videó linkje: https://player.nkp.hu/play/231135. A denevérek életét, főként 

a zsákmányszerzésüket bemutató komplex csomag a 

https://player.nkp.hu/play/81919 linken látható. A zebrák bemutatására vállalkozó 

videó alkalmas a populáció-kölcsönhatások, illetve a szavanna élővilágának illusztrálá-

sára is (https://player.nkp.hu/play/231097). Gyűrűsfarkú makik életéről szóló videó: 

https://player.nkp.hu/play/231100.  

 Az erszényesek tulajdonságainak feltérképezéséhez a Bennett-kengururól készült vi-

deó használható: https://player.nkp.hu/play/231094.  

  

https://player.nkp.hu/play/118394/false/undefined
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https://player.nkp.hu/play/231111
https://player.nkp.hu/play/231150/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/231098
https://player.nkp.hu/play/231130
https://player.nkp.hu/play/82333
https://player.nkp.hu/play/226701/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/226705/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/231135/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/81919/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/231097
https://player.nkp.hu/play/231100
https://player.nkp.hu/play/231094
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VIII. fejezet – Az állatok válaszolnak 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A 29–32. számú, összesen négy leckét felölelő VIII. fejezetre szánt feldolgozási időre vonatkozó 

ajánlásunkat rövidítettük a kerettantervben előírt 8 tanóra helyett hatra, az állatok egyéb tu-

lajdonságaira fordítandó órák javára. A tartalmak jól tagoltak, az egy-egy tanórát igénylő lec-

kék közé természetesen beilleszthetünk érdeklődést felkeltő megfigyelő órákat is (kutyák 

megfigyelése a parkban stb.). 

Tematikai egység Érthetjük őket? 

Az állatok viselkedése 

Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérlete-

zés módszerei és célja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési 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 alkalmaz-

kodási folyamat bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, ag-

resszió, altruizmus, kulturális öröklődés.  

46. Öröklött magatartásformák 

47. Tanult magatartásformák 

48. Társas viselkedés 

49. Állatok kommunikációja 

50. Összefoglalás 

51. Ellenőrző óra 

Tartalmi javaslatok 

Eredetileg a tankönyv követi a kerettantervi sorrendet, viszont az állatok egyéb tulajdonsága-

inak megismerése után logikusabbnak tűnt a könyvet átdolgozó szerkesztők számára, hogy az 

állatok viselkedését mutassák be a tankönyvi folytatásban. Ezzel némi „lazítás” is történik a 

viszonylag kötött anyagon. Sok gyakorló pedagógus tapasztalata lehet, hogy a tanulók sokkal 

könnyebben magukénak érzik az állatok jól megfigyelhető viselkedésének tanulmányozására 

vonatkozó feladatok elvégzését, mint belső, bonyolultan működő szervek még bonyolultabb 

működési mechanizmusának elemzését. Így ezt a tényezőt kihasználva a korábban meg nem 

tanított tananyagrészek is fogyaszthatóvá válnak, ha ebben a részben tárgyaljuk a kihagyott 

anyagokat. 
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Tanulást segítő fogalompárok: 

 öröklött – tanult magatartás 

 létfenntartó – fajfenntartó viselkedés 

 tájékozódó – táplálkozási viselkedés 

 életszakaszhoz kötött (imprinting) – életszakaszhoz nem kötött tanulás 

 érzékenyítés – megszokás 

 nyitott – zárt közösségek 

 kolónia – család 

Fogalmi fokozatok megjelenése a tananyagban: 

 reflex – taxis – öröklött mozgáskombináció 

 feltételes reflex – operáns tanulás – belátásos tanulás 

Fogalomcsoportok: 

 párválasztás – (násztánc) – párosodás – (ivadékgondozás)   

 agresszió – rangsor – altruizmus 

 kémiai (feromon) – akusztikus – vizuális kommunikáció 

Kihasználható a témakör tanulásmódszertani órákkal történő kiegészítéssel arra, hogy a diá-

kokat mélyebben megismertessük a belátásos tanulást befolyásoló tényezőkkel, bevésődés és 

szexuális magatartás kapcsolatával. 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

 Figyeljenek meg a diákok különböző háziállatokat, készítsenek videófilmet viselkedé-

sükről, egy mozdulat betanításának lépéseiről, a feltételes reflex kialakításának vagy 

gátlásának sajátságairól! Készítsen beszámolót, PowerPoint bemutatót! 

 Alakítsanak ki operáns tanulási folyamatokat állatokban, vizsgálják meg, mely háziálla-

tuk képes rá, melyiket nem tudják tanítani!  

 Figyeljenek meg a diákok saját magukon tanulási folyamatokat! Készítsenek naplót, ta-

nári vezetéssel fakultatív megbeszélő órákon vitázzanak egyes tanulási folyamatok ha-

tékonyságáról, törvényszerűségeiről! 
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Etológiai bűvös négyzet (Melyik sorban, oszlopban, átlóban mi a kakukktojás vagy a 

hasonlóság a három képen látható tartalom között?) 

   

   

   

Linkajánló 

 Tanult magatartásformák megjelenésére adható magyarázatokat kérdez a 

https://player.nkp.hu/play/21412 oldalon található feladat. 

 Képes-ábrás párosító feladatsor a viselkedéstípusokról a 

https://player.nkp.hu/play/112626 linken. További viselkedéstípusokat kell felismerni 

ábrák segítségével a https://player.nkp.hu/play/21411 oldalon. 

 Etológiai feladatok társas viselkedéssel és kommunikációtípusokkal kapcsolatos kér-

désekkel a https://player.nkp.hu/play/112625 oldalon. Etológiai témákhoz is jól hasz-

nálható a prérikutyákról szóló kisfilm: https://player.nkp.hu/play/231152. A 

galápagosi albatrosz (Phoebastria irrorata) násztáncát bemutató közel másfél perces 

videó a következő linken tekinthető meg: https://player.nkp.hu/play/92360.  

  

https://player.nkp.hu/play/21412
https://player.nkp.hu/play/112626
https://player.nkp.hu/play/21411
https://player.nkp.hu/play/112625
https://player.nkp.hu/play/231152
https://player.nkp.hu/play/92360/false/undefined
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IX. fejezet – Életközösségek 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A kilenc leckét átfogó Életközösségek című fejezet a nevében jelzett módon populációkról, 

társulásokról, a társuláson belüli élő és élettelen tényezők közötti kapcsolatrendszerekről, 

azok eneriga- és anyagforgalmáról szól. A fejezet végén természetvédelmi vonatkozású infor-

mációkat is tartalmaz a könyv, a kerettantervi követelménynek megfelelően. 

A 33–41. lecke feldolgozását a kerettanterv ajánlása szerint 12+10 órában kellene el-

végezni a tanórákon. Csökkentve az ajánlott órakeretet, átcsoportosítottunk néhány tanórát 

más fejezetekhez (állatok, állatok viselkedése) a korábbi részek tananyag-mennyiségének 

függvényében. Így alakult ki az összesen 14 tanórát tartalmazó tanegység. Az alábbi táblázat-

ban két részre bontva látjuk a kerettantervi célokat, kulcsfogalmakat: 

Tematikai egység Kapcsolatok az élő és élettelen között Órakeret: 

12 óra 

Előzetes tudás Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképes-

ség, a faj.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző kölcsönha-

tások megismerése. Az életközösségek változásának, az anyagkörfor-

gás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a ciklikus és 

lineáris változások megismerése. A terepen végzett vizsgálatok során a 

természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 

antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, 

biomassza, táplálékpiramis.  

 

Tematikai egység Másfélmillió lépés Magyarországon Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globális éghajlatváltozások lehetséges okainak és következményei-

nek elemzése. Egyes környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, 

savas eső, „ózonlyuk”) következményeinek megismerésén keresztül 

az emberi tevékenység hatásának vizsgálata. A lokális és globális 

megközelítési módok megismerése és összekapcsolása, a környezet-

tudatosság fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Biológiai sokféleség, természeti érték, természetvédelem, fenntart-

ható fejlődés. 



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

59 

A fejezet ajánlott órabeosztása: 

52. Ökológiai bevezető, ismétlés – tűrőképesség 

53. Populációk 

54. Populáció-kölcsönhatások 

55. Életközösségek 

56. Ökológiai rendszerek 

57. Hegyvidékek életközösségei 

58. Alföldi életközösségek 

59. Vízi és víz környéki életközösségek 

60. Gyomtársulások 

61. Természetvédelem 1. 

62. Természetvédelem 2. 

63. Nemzeti parkok (projektlehetőség) 

64. Összefoglalás 

65. Ellenőrzés 

66. Év végi ismétlés 1. 

67. Év végi ismétlés 2. 

Tartalmi ajánlások 

Az erdei iskolát szervező iskolák helyzete egyszerűnek mondható, hiszen az életközösségek 

vizsgálatát néhány biológia szakos tanár vagy meghívott előadó az erdei iskola helyszínén el-

végezheti. Az adott terepen található fás és fátlan társulások, intrazonális és klímazonális tár-

sulások tekintetében is megismerésre, mérésre, összehasonlításra adhat alkalmat. 

Ahol nincs külön erdeiiskola-szervezési lehetőség, maradnak a kisvideók terepgyakor-

latokról, képek, felvételek saját vagy internetes gyűjtésből. 

Az ökológia fogalmának tisztázása és a ténylegesen ható, környezeti tényezők mentén 

értelmezett ökológiai környezetben kell elhelyeznünk a populációk és társulások rendszerét, 

tulajdonságait. A diák számára egyértelművé kell tenni, hogy csak rendszertani kategóriába 

önkényesen vagy evolúciós szempontból besorolt élőlény valójában annak populációiban lé-

tezik. 

A tananyagot szervező, tankönyvben is megjelenő kulcsfogalompárok: 

 szerveződési szint – rendszertani kategória 

 abiotikus – biotikus környezeti tényezők 

 szűktűrésű – tágtűrésű faj 

 specialista / indikátorszervezet – generalista 

 K-stratégista – r-stratégista 

 potenciális – reális szaporodóképesség 



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

60 

 klímazonális – intrazonális társulás 

 mintázat – szintezettség 

 aszpektus – szukcesszió 

 elsődleges – másodlagos szukcesszió 

 pionír – klimaxtársulás 

 heterotróf nifrogéngyűjtő – autotróf nitrifikáló és denitrifikáló baktériumok 

 nitrifikáló – denitrifikáló (talaj felvehető N-tartalmát csökkentő) baktérium 

 energiaáramlás – anyagforgalom 

 természetes – mesterséges (monokultúra) ökoszisztémák 

 Tulajdonságsorozatok / -fokozatok 

 populáció – társulás – biom – bioszféra 

 talaj – (víz) – levegő – hő / hőmérséklet – fény 

 egyenletes – szigetszerű – felhalmozódó – véletlenszerű eloszlás 

 fiatalodó – stagnáló – öregedő korfa 

 termelő – fogyasztó – lebontó 

 fizikai – kémiai – biológiai mállás 

 tatárjuharos-lösztölgyes – cseres-tölgyes – gyertyános-tölgyes – bükkös – (fenyves) 

 nyílt vízfelszín (plankton) – lebegő / gyökerező hínáros – nádas – magassásos – 

bokozfüzes – puhafa / keményfa ligeterdők 

 maradványfaj – invazív faj – adventív faj 

 természetvédelmi terület – tájvédelmi körzet – nemzeti park 

Populáció-kölcsönhatások témakörében segítő, kiegészítő anyagot is tartalmazó táblázat17: 

+,+  

Mutualizmus (kölcsönösség)  

a) Szimbiózis, együttélés: két vagy több külön-

böző faj szoros együttélése. A szimbiózisban 

mindkét fél kölcsönös előnyökhöz jut.  

Pillangós virágúak (bab, borsó, lucerna, akác) 

és N-kötő baktériumok.  

Mikorrhiza, gombák – virágos növények gyöke-

rei.  

Termeszek – cellulózbontó ostoros egysejtű.  

Emlősök és a vastagbélben élő bélbaktérium, 

cellulózbontás, K- és a B-vitamin-termelés. 

Zuzmókban moszatok – gombafonalak.  

 0,+  

Kommenzalizmus/asztalközös-

ség 

Oroszlánok és hiénák 

cápák és kalauzhalak 

rénszarvasok és hófajdok  

fák és mohák, broméliák, or-

chideák 

A kommenzalista viszony legtá-

gabban értelmezett kapcso-

lata, ha egy populáció puszta 

létével egy másik populáció 

számára biztosítja az életfelté-

teleket. Pl. a szagos mügés 

-,-  

Versengés  

A hasonló környezeti 

igényű populációk szün-

telen versengésben van-

nak a korlátozott mér-

tékben rendelkezésükre 

álló erőforrásokért.  

Rövid távon mindkét fél 

számára korlátozó jel-

legű. Hosszú távon az 

egyik populáció kiszoru-

lását eredményezheti.  

                                                      
17 https://bioszfera.com alapján (2018.01.31.) 

https://bioszfera.com/
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b) Alliancia: két populáció között kialakuló 

laza, alkalomszerű kapcsolat.  

Zebrák – struccok, 

tisztogató alliancia: bivaly – pásztorgém.  

c) Szaporodási mutualizmus:  

alkalomszerű, az egyik populáció számára nél-

külözhetetlen. Ide tartozik az állatok általi vi-

rágmegporzás valamennyi formája, lucerna–

poszméh.  

d) Szimfília: olyan együttélés, amikor egy tár-

sas rovar védelmet és táplálékot biztosít vala-

mely másik rovar számára, amelynek testvála-

dékát fogyasztja. 

Hangyák–levéltetvek.  

bükkösökben a bükk árnyékoló 

hatása teremti meg a szagos 

müge számára a létezés feltét-

eleit.  

a) beköltözés / szünókia, 

b) együttlakás / parőkia  

A kékvércsék a vetési varjak el-

hagyott fészkeit használják, a 

gólyafészkek oldalában költő 

verebek.  

c) rátelepedés, epőkia. • 

epifiton 

Növények esetében a 

fényért, vízért, tápanya-

gokért, élőhelyért stb.  

Állatok esetében a táp-

lálékért, a vadászterüle-

tért, búvóhelyért stb.  

Versengés alakul ki két 

populáció között akkor 

is, ha egy élőhelyen 

olyan új populáció jele-

nik meg, amelynek kör-

nyezeti igényei nagy-

mértékben átfedik vala-

melyik másik populáció 

környezeti igényeit. 

+,-  

1) Zsákmányszerzés (predáció): az egyik populáció egyedei részben vagy egész-

ben elfogyasztják a másik populáció egyedeit (préda).  

a. Növényevésről beszélünk, ha a préda növény,  

b. ragadozásról, ha a préda állat. A ragadozás prédája a zsákmány (rovaremésztő 

növények is ragadozók). A növényevés és a ragadozás között lényeges különbség, 

hogy a növényevés során a préda rendszerint nem pusztul el, csupán károsodik.  

c. Kannibalizmus: a populáció egyedei saját fajtársaikat fogyasztják.  

2) Parazitizmus (élősködés): Az élősködő szervezet egy másik szervezet – a gaz-

daszervezet – testanyagaival táplálkozik. A gazdaszervezet károsodásával jár, 

többnyire azonban anélkül, hogy közvetlenül vagy azonnal elpusztulna. 

a) Ektoparazitizmus esetén a parazita külső testfelületen él (pl. a pióca, a marha-

bögöly, a gyötrőszúnyog vagy a közönséges kullancs).  

b) Endoparazitizmus esetén a parazita a gazdaszervezet belsejében él. Vírusok, 

baktériumok, bélférgek. 

c) Fakultatív paraziták: táplálkozás után elhagyják a gazdaszervezetet, hosszabb 

ideig is képesek a gazdaszervezet nélkül élni. Ilyenek általában az ektoparaziták.  

d) Obligát paraziták: a gazdaszervezetet nem hagyják el, hosszabb ideig nélkülük 

életképtelenek. Ilyenek általában az endoparaziták.  

e) Hiperparazitizmus: a hiperparaziták lárvái egyes parazitaként élő rovarlárvák-

ban – fürkészlegyek vagy fürkészdarazsak lárváiban – fejlődnek.  

0,- 

Amenzalizmus, 

antibiózis18  

Az egyik populáció egye-

deinek az anyagcsere-

termékei a másik popu-

láció egyedei számára 

kedvezőtlen körülmé-

nyeket teremtenek.  

Az ecsetpenészekhez 

tartozó Penicillum fajok 

antibiotikumokat ter-

melnek, amelyek a bak-

tériumok nagy többsége 

számára mérgezőek. 

Az allelopátia a növé-

nyek közötti kölcsönha-

tások egyik típusa. Lé-

nyege, hogy egy növény 

valamilyen vegyületet 

juttat a talajba, amely 

                                                      
18 Megjegyzendő, hogy nagyon nehéz valóban 0 tevékenységet találni a természetben, a példák jelentős része 

valójában nem 0 befektetést jelent a kibocsátó szervezet számára. Pl. az antibiotikum-termelés hátrányt jelent 

olyan környezetben, ahol nincsenek baktériumok. A versengés miatt termeli, nem jókedvében. Ezekben az 

esetekben inkább az lehet a lényeg, hogy a baktériumok jelenlététől független termelésről van szó, vagyis a 

gomba ráfordítása független attól, hogy van-e „értelme” az adott helyzetben. Vagy az ember autója szennyezi 

a környezetét, de valójában könnyebb autóval menni, mint gyalog, ezért jogos volna + jellel értékelni az ember 

számára a környezetszennyezést (versenyelőny), noha klasszikusan nézve amenzalizmus típusú kapcsolatról 

van szó a városi élőlények populációi és az autózó ember között. 
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f) Félparazitizmus: a növényvilágban előforduló félparazita szervezetek, például 

a sárga fagyöngy, szívógyökereiket a gazdaszervezet faelemeibe növesztik, és a 

vizet, valamint a szervetlen ionokat szívják el. Fotoszintetizálnak. 

gátolja vagy ritkábban 

serkenti a szomszédos 

növényegyedek növeke-

dését vagy más életje-

lenségét (pl. a dió által 

kibocsátott csírázást 

gátló juglon). 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

Ajánlott növényhatározó- és állathatározóapplikációk használata, beépítése a tanórák rend-

jébe. A kétszintű érettségi kimeneti követelményeként szerepel a növényhatározás az elvég-

zendő feladatok között (középszinten), a szóbeli érettségi részeként. A növényhatározás min-

tájára a villás elágazás szerinti felosztást, határozást számtalan feladatban viszontláthatjuk, 

akár állatokról, akár molekulákról legyen szó.  

Terepgyakorlatokon végezhető feladatok: 

 fajismeret – növény- és állathatározás (növényhatározás a középszintű érettségire tör-

ténő felkészülés részeként is); 

 mérések – borításmérés; 

 termések, növényi szervek gyűjtése, életnyomok vizsgálata; 

 levelek gyűjtése, leírása, csoportosítása különböző részek (levélváll, levélcsúcs, levél-

szél, osztottság) tulajdonságai alapján; 

 nem védett területen védelem alatt nem álló növények gyűjtése herbárium számára; 

 elhalt fatönk vizsgálata (kisebb élőlények gyűjtése, vizsgálata); 

 kivágott fatönkökön évgyűrű/kerület alapján korbecslés; 

 faölelés; 

 kémiai és biológiai vízminősítés, -vizsgálat; 

 vízi gerinctelen fauna vizsgálata. 

 

Olvasmány 

A termeszvárak 

„De mi szabályozza a termeszvár életét, milyen hatásra alakul ki a lakók hihetetlenül össze-

hangolt tevékenysége? A pontos választ még nem ismerjük. Annyi azonban bizonyos, hogy a 

termeszek sokféle jelzés útján ……………-nak egymással. A katonák fejükkel a vár falán dobol-

nak, ha veszélyt éreznek. A hangjelzések mellett fontosak a kémiai jelzőanyagok, az úgyneve-

zett ……………-ok. A dolgozók illatösvényt hagynak maguk után, ha táplálékban gazdag helyre 

bukkantak, így nyomukat a többiek is követni tudják. Veszély esetén riasztó ……………okat bo-

csátanak ki, ami menekülésre készteti a ……………-kat, és harcra a ……………-kat. Az is bizonyos, 
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hogy a katonák illatuk alapján különböztetik meg a betolakodókat a vár tagjaitól. Ha a várba 

egy azonos fajú, de egy másik ……………-ba tartozó termesz téved, a katonák elpusztítják. 

Feromonok határozzák meg azt is, hogy a peték mivé fejlődjenek: dolgozóvá, katonává vagy 

szárnyas, termékeny egyedekké, amelyek elhagyva a termeszvárat, új ……………-t alapíthatnak. 

Az állatok tehát különböznek az élővilág más lényeitől abban, hogy viselkedésükkel, annak 

megváltozásával is tudnak alkalmazkodni környezetükhöz. Az állatvilág átalakulásában a ma-

gatartás evolúciója éppen olyan fontos tényező, mint a testfelépítés alakulása. Az állatok ma-

gatartásával foglalkozó tudományág, az …………… az utóbbi évtizedekben alakult ki, és került 

a figyelem középpontjába.” 

A témakörhöz tartozó fogalmak összefoglalásához használható bingó játék javasolt elemei: 

mintázat aszpektus populáció szintezettség szukcesszió 

generalista szimbiózis faj társulás K-stratégista 

indikátorszerve-

zet 

antibiózis nemzeti park tájvédelmi kör-

zet 

r-stratégista 

nitrofikáló bak-

térium 

asztalközösség korfa gyertyános-töl-

gyes 

maradványfaj 

termelő csúcsragadozó szikes bükkös fogyasztó 
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Ökológiai bűvös négyzet (Melyik sorban, oszlopban, átlóban mi a kakukktojás vagy a 

hasonlóság a három képen látható tartalom között?) 

   

   

   

Linkajánló 

 Az abiotikus környezeti tényezők tulajdonságainak rögzítésére ajánljuk – akár hetero-

gén csoportban, akár egyénileg végezve – az alábbi linkeken található feladatsorokat: 

https://player.nkp.hu/play/21403, https://player.nkp.hu/play/112621.  

 A következő, digitális témahétre készült mintaprojekt fő témája az energia. A több ter-

mészettudományos tantárgy tudásanyagát érintő komplex tananyag Az energia nyo-

mában címmel került a megvalósításra váró projektek közé, tervezői 5 tanórára, 9-10. 

évfolyamos diákok számára ajánlják (https://player.nkp.hu/play/118084).  

 Alapvető ökológiai fogalmakat gyakoroltat a https://player.nkp.hu/play/21407 linken 

található tartalom, egyéni vagy kooperatív feldolgozását ajánljuk. Faunisztikai napló-

mintát tölthetünk le terepgyakorlatokhoz erről az oldalról: 

https://player.nkp.hu/play/205190.  

https://player.nkp.hu/play/21403/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112621/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118084/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/21407
https://player.nkp.hu/play/205190
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 Populációk és társulások összehasonlítását végző oktatóprogram található a 

https://player.nkp.hu/play/21394 linken. Populáció-kölcsönhatások csoportosítása a 

https://player.nkp.hu/play/23388 oldalon. Gyakorló, ismétlő órán történő alkalmazá-

sát javasoljuk, párokban, csoportokban végzendő tevékenységként. További, hasonló 

témát feldolgozó feladatok találhatók itt: https://player.nkp.hu/play/112605.  

 Halmazábrás kérdések segítségével tanít a https://player.nkp.hu/play/112613 linken 

elérhető, a társulások idő- és térbeli változását, szerkezetét (szukcesszió-aszpektus, 

szintezettség-mintázat) összehasonlító feladatsor. 

 Az anyag- és energiaforgalom (ökológia) témakör feldolgozásához oktatóprogramot 

ajánlunk, mely egy tévedést engedve újra felajánlja minden kérdésnél a válaszadás le-

hetőségét: https://player.nkp.hu/play/112620. Igaz-hamis játék hasonló témakörben: 

https://player.nkp.hu/play/112619. Halmazábrás négyféle asszociáció típusú feladat: 

https://player.nkp.hu/play/112618.  

 K- és r-stratégista élőlényeket összehasonlító animáció alkalmas témát bevezető okta-

tásra: https://player.nkp.hu/play/89289. Táplálékhálózatokról, ökológiai szerepekről 

szóló hiányzó szöveget tartalmazó feladatok a https://player.nkp.hu/play/112614 ol-

dalon találhatók. 

 Ökológia összefoglaló-rendszerező tesztsor a https://player.nkp.hu/play/62306 olda-

lon. 

 Az élővilág sokféleségének és a biomokkal kapcsolatos (de az érettségi anyaghoz köz-

vetlenül nem kapcsolódó) ismereteket igaz-hamis teszt kérdezi ki ezen az oldalon: 

https://player.nkp.hu/play/112617. 

 „Keress rá” 

A tankönyvi bokszokban található kifejezések közül néhány magyarázatát a kézikönyvben is 

megadjuk. A válaszok internetes keresésekhez köthetők. 

 „cserben hagyta” kifejezés: a sár somogyi tájkiejtéssel „csér”. 

ámbra: az ámbráscetek által a bélfal védelmére kiválasztott szürke, néha feketés, viaszos ál-

lagú illatos ámbra évszázadok óta a parfümgyártás alapanyaga, mivel megakadályozza az illa-

tok felbomlását. 

bálnaabrak: csigafaj. 

banyánfa: epifiton, nagy léggyökérhálózatot növesztő füge. 

bezoárkő: kérődző állatok belében képződő, eredetileg a bezoárkecske bélköveit jelentő fo-

galom, a későbbiekben viszont a zerge belében található szőrszálakból álló golyócskákat is így 

hívták, talizmánként használják, emberi hajszál is okozhatja kialakulását. 

borostyánút: a fosszilis megkövesedett gyantát az ókortól létező Balti-tengertől az Adriai-ten-

gerig futó útvonalon szállították. Sok élőlény található az amorf darabokban. 

https://player.nkp.hu/play/21394
https://player.nkp.hu/play/23388
https://player.nkp.hu/play/112605
https://player.nkp.hu/play/112613
https://player.nkp.hu/play/112620
https://player.nkp.hu/play/112619
https://player.nkp.hu/play/112618
https://player.nkp.hu/play/89289
https://player.nkp.hu/play/112614
https://player.nkp.hu/play/62306
https://player.nkp.hu/play/112617
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borsóka: marha és sertés húsában is előforduló galandféreg-lárva. 

csontháború: a paleontológia két rivális kutatójának őslénytani csatája. Edward Drinker Cope 

és Othniel Charles Marsh összesen több mint 130 fajt fedezett fel a 19. század második felé-

ben. Marsch több fajt írt le, mint Cope. 

csupaszturkáló: a csupasz földikutya az egyetlen élőlény, amelyben olyan daganatgátló me-

chanizmus működik, amelynek alapja egyetlen gén. Ennek nagy szerepe lehet új rákellenes 

módszerek kidolgozásában.  

Elgon-expedíció: Afrikában (Kenya) található Elgon-hegynél egyetemisták által tett kutatóex-

pedíció, illetve az erről készült film (Sáfrány József, 1993, 40 perc). 

feromoncsapda: fajspecifikus illattal, a szexferomonnal csalogatják az adott lepkefaj hímjeit a 

csapdához. Az így lépre csalt hím lepkék a csapdában elhelyezett ragadós lapra ragadnak és 

elpusztulnak. 

gőtehal: a bojtosúszójúak csoportjával közös rendszertani kategóriába tartozó állatoknak ha-

sonló az úszófelépítésük, mint a maradványhalé. A második legnagyobb genommal rendelkező 

élőlények az etióp gőtehalak. 

hirudin: pióca által termelt véralvadásgátló anyag. 

horizontális géntranszfer: a vertikális (szülő-utód) átadástól eltérő, utódok közötti genetikai 

információ átadása (vírusok, pro- és egysejtű eukarióták közötti, illetve a génsebészet által 

alkalmazott információátadás módja). 

kuszma: lábatlan vagy törékeny gyík. 

lazacvándorlás: A Grönlandi-tengerrel határos területek folyórendszereibe ívni visszatérő la-

zacok vonulása. 

Macrocystis: barnamoszatok közé sorolt nemzetség, fajai között 200-300 m nagyságú telepek 

is előfordulnak. 

magyarországi gombamérgezések: évente átlagosan 65 megbetegedés, 6 haláleset 1998–

2004 között, utóbbiak gyilkos galócától. 

mannazuzmó: száraz, sivatagi környezetben él, szél által szállított telepei a bibliai eredetre 

utaló módon hull alá nedves időben. 

maradványhal: két ma élő faja létezik, kb. 500 példányban; 1938-ban (Latimeria chalumnae; 

Smith írja le típusfaját 1939-ben, nevét Curtney-Latimerről kapta, a fokvárosi East-London Mú-

zeum specialistájáról), illetve 1998-ban (Latimeria menadoensis) találták élő fajaikat. A 360 

millió évvel ezelőtt kialakult állatok különlegessége, hogy páros úszóik minden irányba moz-

gathatók, rövid nyélen ülnek, pikkellyel borítottak (bojtosúszújóak). A végtagok belső váza 

megegyezik a magasabb rendű gerincesek végtagvázának alapszabásával. 

MME: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 
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pannongyík: az Ablepharus kitaibelii fitzingeri egy, a Földközi-tenger keleti medencéjében el-

terjedt gyíkalfaj, mely a vakondgyíkfélék vagy szkinkek családjának egyetlen Magyarországon 

is előforduló képviselője. Kitaibel Pál magyar botanikusnak és Leopold Fitzinger zoológusnak 

emléket állító alfajjal. A faj tudományos leírási helye a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Te-

rület. 

Philidris nagasau: Fidzsi-szigeteken élő hangyafaj. A rovarok betakarítják a növények magvait, 

elültetik azokat, mindent megtesznek, hogy több termést hozzanak, sőt, a növények gumóit is 

felhasználják: fészkeket hoznak létre bennük. 

pneumatikus csont: madarak légtartalmú csontjai. 

propolisz: másnéven méhszurok olyan gyantás, ragacsos anyag, amelyet a méhek a kaptár 

védelmére, a betolakodó baktériumok és egyéb kórokozók ellen gyűjtenek. Ragadós, sárgás-

barna, kellemes illatú anyag, melyet a fák rügyeiről, fiatal ágairól, levélnyeleiről gyűjtenek be 

a méhek, átalakítják, azután a kaptárak tömítésére és fertőtlenítésére használják. 

Sargasso-tenger: a barnamoszatok nemzetségének, a Sargassumnak nagy mennyiségű előfor-

dulása miatt kapta a nevét, az angolnák ívási helye az Atlanti-óceánban. 

szarvasgomba ára: 2017-ben 400 euró a kilónként ára. 

Szent László pénze: kővé változott aranypénzek voltak a monda szerint, harmadkori 

likacsosházúak csoportjába tartozó nummuliteszek. 

természettől való elidegenedés szindróma: a természettől eltávolodva az emberek egyre ke-

vésbé érzik át a természet jelenségeit és ritmusát, ami főként a gyerekek és fiatalok fejlődését 

érinti, de hat a felnőttekre és a társadalomra is; a jelenség okai között szerepel a gyerekek 

féltése, a természetes közeghez való korlátozott hozzáférés és a képernyő csalogatása. 

Terra Fa lexikon és határozó: sokszempontú határozó, aktuálisan megfigyelhető bélyegekből 

következtetve vezet az adott fajokhoz. 

tubifex: gyűrűsférgekhez tartozó csővájóféreg, nagy fehérjetartalmú haltáplálék. 

tücsökviadal: Kínában rendezett „sportesemény”. 

vörös rákok vonulása: Az Indiai-óceánban található Karácsony-szigeten előforduló szárazföldi 

rák milliós nagyságrendben vonul a tengerparti szaporodó helyekre a nedves időszak bekö-

szöntével. 

zuzmó tanösvény: Nagykőröstől 4 km-re található Pálfája-erdő tölgyesében tekergő, zuzmó-

kat bemutató tanösvény. 

  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szkink&action=edit&redlink=1
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II.2.2. A 11. évfolyam számára készült tankönyv felépítése 

A gimnáziumi biológiatanulás utolsó két évének témakörei a kerettantervi ajánlás szerint „a 

sejtbiológia, az ember szervezettana és élettana, a molekuláris genetika, az evolúció, az öko-

lógia és az emberi viselkedés.  

A témakörök feldolgozásának középpontjában az emberi szervezet felépítésének és 

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

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

de azonos céllal történik.  

Az egyed feletti szintek az ember esetében átvezetnek a társadalmi jelenségek vilá-

gába. A biológia e téren egyrészt a határterületeket érintve a kapcsolatok fölismeréséhez ve-

zet, másrészt annak elfogadását eredményezi, hogy az emberi társadalom tartósan csak a ter-

mészeti környezetbe illeszkedve maradhat fenn. A fenntarthatóság mint cél nem egy kész al-

goritmus megtanulását igényli, hanem a biológiai ismeretek kreatív, átgondolt alkalmazását a 

társadalmi élet területén is. Az ismereteknek ahhoz a fölismeréshez is el kell vezetniük, hogy 

az ember testi és lelki egészségét közvetlenül, egyéni szinten is befolyásolja. A tanulás során 

az elméleti háttér ismerete párosul a természettudományos gondolkodás módszereivel és a 

vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati készségekkel.  

A témakörök biztosítják a tudás rendszerszerű építését, kapcsolódnak a mindennapi 

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

élő rendszerek és a közöttük lévő összefüggések. Megismerésük során a tanulók követik az 

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

jelenségeit.  

Az ember megismerésekor a tanulók nemcsak a testi felépítést, hanem a lelki alkatot, 

az önismerettel, a tartós és kiegyensúlyozott társas kapcsolatokkal összefüggő biológiai kér-

déseket is vizsgálják. Az élettelen és az élő természet kapcsolatába, az életközösségek bio-

szféra szintjéig követhető felépülésébe és működésébe való bepillantás formálja az egyéni 

életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot szolgáló közösségi cselekvésben való aktív részvétel 

képességét.” 

A 11. évfolyamnak ajánlott tankönyv összesen öt fejezetben, azon belül 43 leckében dolgozza 

fel a kerettantervi ismeretanyagot. A fejezetek a sejt felépítését és funkcióit, az ember lét- és 

fajfenntartó, illetve szabályozó működését ismertetik a következő sorrendben: 

I. A sejtek felépítése és működése 

A fejezetben helyet kap a sejt kémiai felépítésének ismertetése és funkcióinak tárgya-

lása. A felépítő (fotoszintézis) és lebontó (biológiai oxidáció, erjedés), illetve transz-

portfolyamatok ismertetése.  
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II. A növények életműködései 

A növények anyagforgalma és szabályozása formailag önálló fejezet, mert nem sorol-

ható be a sejttan témakörébe, azonban érdemes közös témaegységként feldolgozni az 

I. és II. fejezeteket. A következő, részletesebb tárgyalásnál jelen tanári kézikönyv is így, 

egyben kezeli a két fejezetet. 

III. Az ember létfenntartó működései 

A kültakaróval és mozgásrendszerrel kapcsolatos ismeretek áttekintésén kívül a zsigeri 

rendszerek (anyagszállítás az immunfolyamatokkal, táplálkozás, légzés, kiválasztás) 

tárgyalását végzi ez a fejezet, kiemelve többek között az egészséges táplálkozás jelen-

tőségét.  

IV. Az életműködések szabályozása 

A neuroendokrin rendszer (idegrendszer, hormonrendszer) felépítését és működését 

ismerteti a fejezet. 

V. Új kezdetek: szaporodás, szexualitás 

A fejezetben a női és férfi nemi szervek felépítésének és működésének, a nemiség és 

szexualitás, a fogamzásgátlás lehetőségei, valamint a terhesség, az embrionális és 

posztembrionális fejlődés állomásainak kifejtése történik. 

Módszertani ajánlásainkban és az évfolyamnak szánt feladatokkal kapcsolatban elsősorban azt 

tartjuk szem előtt, hogy segítséget nyújtsanak a biokémiai folyamatok és azok közötti össze-

függések felfedésére, felfedeztetésére. A molekuláris biológiai folyamatok útvesztőjében 

könnyű eltévedni tanítás és tanulás során egyaránt, könyvünkkel igyekszünk a lényegesebb 

metodikai lépések kiemelésére koncentrálva támogatni az olvasót. 

I. fejezet – A sejtek felépítése és működése 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

Az állati és növényi sejtek felépítéséről és működéséről szóló fejezet a sejtekkel kapcsolatban 

relevánsnak tartható kémiai és biokémiai alapokat igyekszik megismertetni a diákokkal. Az 

ajánlás szerint 8 órát szánhatunk erre a részre, viszont jól látható a leckék elosztásából (9 lecke 

anyaga jutna 8 javasolt tanórára), hogy két alternatíva között kell választanunk: egyes fejezet-

részeket ki kell hagynunk az anyag feldolgozása során, vagy egy későbbi anyag feldolgozását 

csonkítva át kell csoportosítanunk néhány órát az alapok megtanításához. Utóbbi javasolt ab-

ban az esetben, amennyiben a diákok egy része a kimeneti követelmény (középszintű érettségi 

vizsga) szerint is teljesíteni szeretne. Viszont a túlságosan bőven mért, az utóbbi években meg-

csonkított kémiai alapokra is nehezen építhető tananyagrész tárgyalása elveheti a közepesen 
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érdeklődő diákok kedvét is a maradék, humánélettant is közvetlenül érintő ismeretek megis-

meréséhez. Azt ajánljuk tehát, hogy a csoport igényeit már a tanév elején mérjék fel a peda-

gógusok, és így döntsenek a feldolgozás minőségével kapcsolatban. A tanmenetjavaslatban 

ellenőrző órával együtt 15 órás fejezetfeldolgozás olvasható: 

Tematikai egység Sejtjeinkben élünk – A sejt felépítése és működése Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi 

sejt megkülönböztetése. A szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek megkü-

lönböztetésekor, az egymással való összefüggéseik. Rendszer és kör-

nyezet összefüggésének tudatos alkalmazása a sejt felépítésének és 

működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüg-

gések megértése, a szerkezeti struktúra és a kémiai felépítés összekap-

csolása. Anyag, energia és információ fogalmainak alkalmazása a sejt-

ben végbemenő folyamatok értelmezése során. Állandóság, változás és 

önazonosság értelmezése a sejtben zajló biokémiai folyamatok, vala-

mint az öregedés vonatkozásában. A normális sejtműködés és az em-

beri egészség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Biogén elem, enzim, denaturáció, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere 

(lebontó és felépítő), autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, 

fotoszintézis, sejtalkotó. 

Amennyiben a teljes feldolgozást választjuk, az alábbiak szerint javasolt a tanórákat felosz-

tani: 

1. Bevezetés – kémiai alapok ismétlése 

2. A sejtek szervetlen anyagai 

3. Szerves vegyületek 1. 

4. Szerves vegyületek 2. – Tanulókísérletek 

5. A sejtanyagcsere jellegzetességei 

6. A sejtes szerveződés 

7. A sejtes szerveződés – Mikroszkópos vizsgálat 

8. A sejtek anyagforgalma 

9. A lebontó folyamatok 

10. A fotoszintézis 

11. A növények anyagforgalma 

12. A növényi szabályozás 

13. Ismétlés, gyakorlás 
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14. Összefoglalás 

15. Ellenőrző óra 

Tartalmi ajánlások 

Habár a tankönyv képanyaga nagyban segíti a különböző molekulák felépítésének és ebből 

következő működésének megértését, azonban ajánlott még a középszintű érettségizők szá-

mára is megmutatni azokat a szerkezeteket, amelyekből az egyszerűsítést készítették. A táb-

lára érdemes kivetíteni az „eredeti” szerkezeti képletet, összevetve azzal a molekularajzzal, 

amelyet a tankönyv tartalmaz, így a diák számára világossá válhat, hogy milyen mértékben 

egyszerűsödött egy-egy koenzim- vagy lipidmolekula szerkezetének ábrázolása.  

19 20 

Különösen a biokémiai fejezet feldolgozására jellemző, hogy nagymértékű 

elvonatkoztatóképességet igényel a diák részéről, és még nagyobb kreativitást a pedagógus-

tól, hiszen fény- és elektronmikroszkópban sem látható részecskék elképzelése nehéz, ha 

nincs kellő mértékben előkészítve a téma bevezetése. Kísérletekkel történő illusztráláson kívül 

animációk használata, molekulamodellek készítése javasolt a képzelőerő inspirálására. 

Továbbá a témát bevezető tanárnak tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a didak-

tikai lépések ügyes komponálása mellett is törekednie kell a túlzott egyszerűsítés kerülésére. 

Az elvonatkoztatott modellünk egy-egy molekulára vagy folyamatra nézve nem lehet annyira 

egyszerű, hogy az már ne mutasson semmilyen átfedést a valósággal.  

                                                      
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide (2018.02.04.) 
20 A 11. tankönyv 22. oldala. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide
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A „kevesebb több” elvet követve javasolt egy-egy témakört olvasmányként kezelve fel-

dolgozni, hiszen sok anyagrész tartalma befogadható anélkül, hogy nagyon erős biokémiai ala-

pokat szolgáltatnánk. Így az érdeklődő diákok számára megmarad új felfedezési lehetőségként 

néhány izgalmas tananyag. 

Ebben a témakörben kiemelt jelentősége van a megfelelő részletességgel kialakított 

rajzoknak, ábráknak. A gyerekek a tanári rajzokkal párhuzamosan készítsék el a saját rajzaikat, 

akár a tanári rajz, akár egyéb minták alapján! Érdemes a digitális táblán megjeleníthető rajzo-

kat és színes ábrákat összevetni a különböző eljárásokkal készített (festett és festés nélküli, 

fagyasztva töréses, utólag színezett stb.) fény- vagy elektronmikroszkóp felbontásának össze-

hasonlítását is lehetővé tevő fotókkal. Így teljes képet kap a diák, hogy a valóságot leképező 

technikák milyen előnyökkel és hátrányokkal tudják megmutatni a mikro- és nanométeres 

nagyságrendű világot. 

A folyamatok, fogalmak közül kiemelendők: 

 elsődleges – másodlagos – harmadlagos biogén elem 

 diffúzió – ozmózis 

 hemolízis – plazmolízis 

 sejthártya – sejtfal 

 sejtplazma – sejtváz 

 maganyag – sejtmag 

 DER / SER – Golgi – lizoszóma 

 aktív – passzív transzport 

 endocitózis – exocitózis 

 uniport – szimport – antiport 

 felépítő – lebontó folyamatok 

 hirolízis – kondenzáció 

 glikolízis – biológiai oxidáció – erjedés  

 alkoholos – etanolos erjedés 

 piroszőlősav oxidációja – citromsavciklus – terminális oxidáció 

 fényszakasz – sötétszakasz 

 gyökérnyomás – kohéziós / adhéziós erő – párologtatás szívóhatása 

 auxin – etén (etilén) 

 rövidnappalos – hosszúnappalos növény 

 csírázás külső feltételei – csírázás belső feltételei 

  



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

73 

Szerves molekulák összehasonlítását végezhetjük el az alábbi táblázat segítségével: 

Vegyület-

csoport 

megneve-

zése 

Lipidek Szénhidrátok Fehérjék Nukleinsavak 

Kémiai ösz-

szetétel, kö-

tések 

észterek (neutrá-

lis zsírok, 

foszfatidok), 

szteránvázas ve-

gyületek, konju-

gált kettős kö-

tésű 

karotinoidok 

polihidroxi-alde-

hidek és 

polihidroxi-keto-

nok; mono-, di- 

és poli-

szacharidok, 

glikozidkötés 

aminosavból fel-

épülő di-, tri-, 

oligo- és 

polipeptidek, 

peptidkötés 

(amidkötés) 

nukleotidokból 

(foszfátcsoport, 

pentóz, nitro-

géntartalmú 

heterociklus), 

foszfo(di)észter-

kötés 

Példavegyü-

letek 

trigiceridek, 

foszfatidsav, 

lecitin, epesav, 

D-vitamin, mel-

lékvesekéreg-

hormonok, ivari 

hormonok, 

xantofill, karotin, 

likopin 

glicerinaldehid, 

dihidroxi-aceton, 

ribóz, 2-

dezoxiribóz, glü-

kóz, fruktóz, mal-

tóz, cellobióz, 

szacharóz, laktóz, 

amilóz, 

amilopektin, cel-

lulóz 

biuret, albumin, 

globulinok, im-

munglobulinok, 

fibroin, keratin, 

fibrinogén, aktin, 

miozin, inzulin, 

hemoglobin 

ATP, cAMP, 

acetil-koA, 

NAD+, NADP+, 

DNS, mRNS, 

tRNS, rRNS, 

ribozim 

Kimutatási 

reakciók 

Szudán (III)-oldat 

 piros színreak-

ció apoláros fá-

zisban 

redukáló cukrok: 

Tollens-, Fehling-

próba 

biuretpróba, 

xantoprotein-re-

akció 

nukleotid sor-

rend: HPLC-ana-

lízis 

Kézikönyvünk kísérletezik különböző, a tanóra játékos vezetését célzó, gondolkodtató 

feladatok ajánlásával is. Erre példa az alábbi „bűvös négyzet”, melyben megtalálható 3x3 ki-

sebb négyzet összesen 8 db függőleges, vízszintes és átlóban elhelyezkedő hármas tartalmat 

foglal egységbe. Bármely sor, oszlop vagy átló összehasonlítható, a különbségek (Melyik a ka-

kukktojás?) vagy azonosságok (Mi a közös?) keresésére ösztönző tartalmakat mutat. A modell 

használható minden témakörben, elsődlegesen ábrákkal együtt. 
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Kapcsolat/azonosság: például az első oszlopban hidroxilcsoportokat tartalmazó mole-

kulák is láthatók; az utolsó oszlopban vízmolekulák kilépésével jöttek létre a szerves vegyüle-

tek stb. 

Kakukktojás-keresés: az első oszlopban a középső nem tartozik a többi közé, mert az 

polimer vegyület, az utolsó sorban a glicerin kakukktojás, mert nyílt láncú, vagy mert nem ösz-

szetett vegyület stb. 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A fejezet feldolgozása során a tankönyv fellapozása mellett ajánlott különböző molekulamo-

dellek folyamatos alkalmazása. Mind a monomerek, mind az azokból készített polimer (cukor-

, fehérje- és nukleotid-) vegyületek vagy lipidek „gyártásával” a természettudományos isme-

retek mélyítése mellett az együttműködést igénylő lépések beiktatásával szociális kompeten-

ciákat is fejleszthetünk.  

Az utolsó évtizedben a Molymod márkájú termékek tűnnek leginkább használhatónak. 

Kisebb hátrányai (pl. kettős kötések kötés-elmélettől eltérő építhetősége) mellett a könnyű 

újraépíthetőség és átalakíthatóság a molekulamodell mellett szól. Nagyobb hátránynak mond-

ható, hogy csak viszonylag nagyszámú doboz tartalma szükséges teljes osztályok pár- vagy cso-

portmunkájához, így az iskola (fenntartó) részéről pénzügyi befektetést kíván. 
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A modellezéssel bemutatható: 

 az egyes molekulák egymáshoz viszonyított mérete; 

 az észter-, glikozid-, peptidkötés, hidrogénkötések létrejötte; 

 hidrolízis és kondenzáció; 

 makromolekulák térszerkezet-részlete; 

 a fehérjék aminosav-szekvenciájának jelentősége (pl. az 51 aminosavból álló, aktív in-

zulin-formát egy osztálynyi gyerek körülbelül 20-30 perc alatt tudja kirakni és összeil-

leszteni a gondos előkészítés után – a teljes szerkezet egyik formája C256H387N65O79S6 

összegképletű, így a megfelelő kötések mellé legalább ennyi modelldarabot érdemes 

szétválogatni). 

A rendszeres kísérletbemutatás vagy tanulókísérletek végzése is segít a tananyag mélyítésé-

ben. Lehetséges, részben a tankönyvben is említett kísérletek: 

 biogén elemek kimutatása 

- C: cukor karamellizálásával vagy levegő meszes vízbe történő fújásával 

- H: szerves vegyület hevítésével páralecsapódás víz formájában 

- O: jód oldása alkoholban és benzinben (barna, illetve lila színnel oldódás, oxi-

géntartalomtól függően) 

- N: fehérje hevítése tömény NaOH-oldattal, kémcső szájához tartott, NH3-t ki-

mutató nedvesített indikátorpapír; 

 zsírok, foszfatidok, epesav oldhatóságának vizsgálata, kolloid oldatok, emulzió vizsgá-

lata; 

 szacharóz megkülönböztetése a többi tanult diszacharidtól, monoszacharidokról 

Tollens- és Fehling-próbával; 

 keményítő kimutatása Lugol-oldat segítségével, a keményítő és cellulóz oldhatóságá-

nak összehasonlítása; 

 Fehérjék kicsapódása (megfordítható és megfordíthatatlan), kimutatás biuret- és 

xantoprotein-próbával; 

 enzimek aktivitásvizsgálata (pH- és hőmérsékleti optimum), pepszinoldat segítségével; 

 klorofillok és karotinoidok szétválasztása kréta-vagy papír-, esetleg vékonyréteg-kro-

matográfiával; 

 vízi növények fotoszintézis-vizsgálata (lásd: növényekről szóló fejezet); 

 élesztőgomba erjedésének vizsgálata fenolftaleines NaOH-oldat segítségével; 

 ozmózis: hemolízis (körültekintően!) és plazmolízis vizsgálata. 

Dráma-biokémia: kezdetlegesnek tűnő, megkülönböztethető molekulák (kalott- vagy egyéb, 

nagyobb modelldarabok, pingponglabda, futball-labda stb.) továbbításával, átalakításával, sa-

ját testükből formált szerkezetek segítségével a diákok is „le tudják játszani” egy-egy biokémiai 
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folyamat lényegi lépéseit, így maguk is részévé válhatnak a saját testükben folyó molekuláris 

méretű folyamatok modellezésének. Házi felhasználásra gyártva, kamerával követett reakció-

kat adhatnak elő a tanulók, melyeket a megfelelő utómunkát követően meg is tekinthetnek, 

elemezhetnek a tanórán. Ajánlott témák feldolgozása: 

 enzimatikus reakciók: kötő- és katalitikus helyek jelölése az aktív centrumban, 

szubsztrátokból termék kialakítása, koenzim szerepének bemutatása (pl. H+-ion át-

adás-átvétel, egyesülés stb.); 

 sejten belüli és sejtek közötti transzportfolyamatok; 

 felépítő és lebontó folyamatok: glikolízis, biológiai oxidáció, fotoszintézis lépései. 

További feladatokat a tankönyv olvasmányainak felhasználásával közlünk az érdeklődők szá-

mára: 

Szövegkiegészítés 

„A raktározott zsírok egyes élőlényekben nemcsak ………………….-, hanem víztartalékot is jelen-

tenek. Például a tevék a púpjukban felhalmozott zsíroknak is köszönhetik, hogy jól bírják a 

szomjazást a forró sivatagi éghajlaton. A magas ………………….-tartalmú zsírok biológiai oxidá-

cióját ugyanis nagy mennyiségű víz képződése kíséri. A ………………….-ből származó aminosavak 

lebontása során az emberi szervezet májsejtjeiben a szén-dioxid és a víz mellett ………………….-

tartalmú anyagcseretermék, karbamid is képződik. A májból a karbamid a ………………….-be ke-

rül, a ………………….-ből a vese a karbamid kb. 50%-át választja ki a vizeletbe. A vesebeteg em-

berek véréből a ………………….-kezelés során távolítják el a felgyűlt, mérgező karbamidot. A táp-

lálékkal bevitt, illetve a szervezetben jelen lévő ………………….-k lebontása során az adeninból és 

a guaninból nitrogéntartalmú anyagcseretermék, …………………. keletkezik. Ez …………………. ol-

dódik vízben, így a vese csak nehezen tudja a szervezetből kiüríteni. A …………………. az ízületek-

ben felhalmozódva ………………….-t, míg a vesében, csakúgy, mint a magas karbamid szint, 

………………….-t okoz. Ezek a betegségek megfelelő életmóddal, a túlzott ………………….- és alko-

holfogyasztás elkerülésével megelőzhetőek.” (Olvasmány a 11. osztályos tankönyv 34. oldalá-

ról) 

Szövegértés 

Szent-Györgyi így foglalta össze kutatásainak lényegét 1937-ben: „Akármit csinál egy sejt, meg 

kell fizetnie érte, és az élő szervezetnek ez a valutája, amiben a sejtnek fizetnie kell: az energia. 

Ha nem lenne szabad energia, nem lenne élet sem. Ennek az energiának végső soron az egye-

düli forrása a Nap sugárzása. De ezt a sugárzást, mint olyant, nem lehet közvetlenül az élet 

fenntartására hasznosítani, különben éjjel az élet lehetetlen lenne. Ezért a klorofillt tartalmazó 

növények kloroplasztjai a sugárzó energiát apró csomagokba zsúfolják. Ha a sejtnek energiára 

van szüksége, nem a sugárzást használja fel, hanem kipakolja ezeket a tápanyag-molekulák-

nak nevezett energiacsomagokat.” (11. osztályos tankönyv, 8. oldal olvasmányából) 
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Válaszolj röviden az alábbi kérdésekre! 

1. Melyik a sejt valutájának nevezhető mo-

lekulája? 

 

2. 2. Melyik vegyületcsoportba soroljuk?  

3. 3. Szent-Györgyi mely biokémiai átalakulás 

lépéseit térképezte fel? 

 

4. 4. Milyen feladatot lát el ökológiai szem-

pontból a Nap energiáját hasznosító élő-

lény? 

 

5. 5. Mit nevezünk kloroplasztisznak?  

6. 6. Milyen színű a klorofillmolekula?  

7. 7. A kloroplasztisz melyik részében történik 

a víz fotolízise (bontása)? 

 

8. 8. Mik a vízbontás termékei az O2 mellett? 

(2) 

 

9. 9. A kloroplasztisz alapállományában mely 

folyamat részeként használódnak fel a 

fotolízis termékei? 

 

10. 10. A növény mely részén jut be a CO2 a 

fotoszintetizáló sejtekbe? 

 

11. 11. Milyen jellegű kémiai átalakulás történik 

a felvett szén-dioxiddal? (2) 

 

12. 12. Végbemegy-e oxigéntermelés sötétben?  

13. 13. Indokold egy  mondatban a legutolsó 

kérdésre adott válaszodat!  
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A témához tartozó bingó játék összeállításához ajánlott kifejezések: 

neutrális zsír észter cellulóz szőlőcukor DNS 

aminosav karotinoidok keményítő Szent-Györgyi 

Albert 

kristálycukor 

monoszacharid klorofill ATP NADP+ szén-dioxid 

polipeptid sötétszakasz víz terminális oxi-

dáció 

glikolízis 

glikozidkötés peptidkötés NAD+ NADH fényszakasz 

A bűvös négyzet etológiai változatában főként az adott állathoz (általa képviselt cso-

porthoz) köthető viselkedésformákat érdemes megfigyelni.  
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Linkajánló 

 Az élet kialakulását is bemutató oktatócsomagból kiderül, hogy mely biogén elemek 

építik fel az élőlényeket. Továbbá a víz tulajdonságairól is olvashatnak, nézhetnek kü-

lönböző tartalmakat a diákok a https://player.nkp.hu/play/118397 linkről indulva. 

 A következő linkek a sejt kémiai felépítése és működése témakörben használhatók: 

biogén elemek – https://player.nkp.hu/play/118397, lipidek – 

https://player.nkp.hu/play/118379, sejtmag, örökítőanyag – 

https://player.nkp.hu/play/118377, szénhidrátok szerkezete, tulajdonságaik – 

https://player.nkp.hu/play/118400. 

 A https://player.nkp.hu/play/74316 oldalról eljuthatunk a realika.educatio.hu oldalra. 

Tizenegy egységre bontott tartalom várja a gyakorlási lehetőséget keresőket a követ-

kező témával: Anyagtranszport a membránon keresztül. 

 Részletes – enzimekről, a kompetitív és allosztérikus gátlásról, apo- és holoenzimről és 

kofaktorokról szóló – animáció várja a https://player.nkp.hu/play/118405 oldalra láto-

gatókat.  

 A témából való kitekintésre ad lehetőséget az enzimek ipari felhasználásáról szóló ok-

tatócsomag: https://player.nkp.hu/play/73699 és a laborvizsgálatoknál használt enzi-

mekről szóló rész: https://player.nkp.hu/play/73706.  

 A szövetek kialakulásáról, sejtek specializációjáról szóló fejezethez használható oldal: 

https://player.nkp.hu/play/118393. Sejtekkel kapcsolatos hibakeresés kismértékű el-

írással: https://player.nkp.hu/play/100775.  

 Fotoszintézist bemutató animáció: https://player.nkp.hu/play/92924. Feladatsor a fo-

toszintézishez: https://player.nkp.hu/play/70287. Részletesebb leírást, bemutatást ta-

lálunk itt: https://player.nkp.hu/play/73882.  

III. fejezet – Az ember létfenntartó működései 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A fejezet néhány leckéje a legmeghatározóbb eleme lehet a biológiaoktatásnak az emberi 

szervezet működésének megismerése során. Itt dolgozzuk fel az emberi szervrendszerek na-

gyobb részét. Terjedelmében a további két fejezet (szabályozás és szaporodás) tananyag-

mennyisége összemérhető nagyságú a jelen egységben ismertetett tananyaggal. 

  

https://player.nkp.hu/play/118397/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118397
https://player.nkp.hu/play/118379
https://player.nkp.hu/play/118377
https://player.nkp.hu/play/118400
https://player.nkp.hu/play/74316/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118405/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/73699
https://player.nkp.hu/play/73706
https://player.nkp.hu/play/118393
https://player.nkp.hu/play/100775
https://player.nkp.hu/play/92924
https://player.nkp.hu/play/70287
https://player.nkp.hu/play/73882
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A kerettantervben szereplő ajánlás 7 tanórában határozza meg az anyagszállítás témakörének 

feldolgozását.  

Tematikai egység Szívből szívbe – nedvkeringés, belső környezet Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. A keringési 

rendszer felépítése. Véráramlás, a vérkörök. A szív üregei, 

szívbillentyűk, szívritmus, pulzus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet fejlesztése a belső környezet és a nedvkeringés 

biológiai folyamatában, a különböző anyagforgalmi folyamatok 

egymással való kapcsolatában. Állandóság és változás 

szempontjainak alkalmazása az anyagáramlás folyamatának 

értelmezésében. 

A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a 

megelőzést lehetővé tévő életmódelemek iránti igény felkeltése, 

erősítése, pozitív attitűdök kialakítása. Elsősegélynyújtás és 

alapszintű gyakorlottság elérése az újraélesztésben.  

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, 

kapilláris, vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, 

vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés.  

A tankönyv néhány ide vonatkozó leckéjének áttanulmányozására az ellenőrzéssel 

együtt 6 órában meghatározva a következő módon ajánljuk a téma feldolgozását: 

16. A vér 1. 

17. A vér 2. 

18. A szív és az érhálózat 1. 

19. A szív és az érhálózat 2. 

20. Nyirokkeringés, egészségvédelem 

21. Ellenőrzés 

Tartalmi ajánlások 

A homeosztázis egyik alapvető eleme a folyadéktereink állománya egyensúlyának fenntartása. 

A sejtek közötti folyadéktereket a véráramlás kapcsolja össze. E sajátosság feltárása, valamint 

a folyékony sejtközötti állományú kötőszövet homeosztázisban betöltött szerepének tisztá-

zása kiemelkedő fontosságú az emberi szervezet felépítésének és működésének tanításában. 

Az a tény, hogy a vér mint kötőszövet csupán a sejt közötti állomány halmazállapota és annak 

egyirányú mozgása révén tudja betölteni szerepét (vércsoportok, immunfolyamatok, 

vérlemezkék, trombózis), szintén említésre méltó.  
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A zárt csőrendszert felépítő erek és szívüregek tulajdonságainak elemzése során a szív-

ciklus részletes ismertetése, a vérnyomás és annak mérése, illetve egyéb keringési adatok jel-

lemzői is feltérképezésre várnak. A kapillárisok területének hidrosztatikai és ozmotikus nyo-

másviszonyait, valamint a nyirokkeringés megfelelő működésének tulajdonságait is alaposan 

át kell tekintenünk. A szív- és érrendszeri megbetegedések elkerülésével kapcsolatban kieme-

lendő a koleszterinbevitelre figyelő egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás. 

A témakörben előforduló fogalmak csoportosítása: 

 vérplazma – alakos elemek  

 vörösvértest (légzési gázok szállítása) – fehérvértest (védekezés) – vérlemezke 

(véralvadás) 

 vérszegénység – fehérvérűség – vérzékenység 

 granulociták – monocita/makrofág – limfociták 

 T-limfocita – B-limfocita 

 szívburok (belső rétege) – szívizomzat – szívbelhártya 

 szinuszcsomó  pitvar-kamrai csomó  His-köteg  Tawara-szárak   

Purkinje-rostok 

 rugalmas artéria / ütőér / verőér – tágulékony véna / visszér / gyűjtőér 

 pitvar-kamra közötti vitorlás billentyűk – zsebes billentyű a végtagok vénáiban 

és a nagy erek elején 

 CO2-ban dús vért szállító jobb oldali szívfél (pitvar/kamra) – O2-ban dús vért 

szállító bal oldali szívfél (pitvar/kamra) 

 kis vérkör: jobb kamra  bal pitvar – nagy vérkör: bal kamra  jobb pitvar 

 szisztolé – diasztolé 

 pulzus x kamratérfogat = keringési perctérfogat  

 erek összesített keresztmetszete – egyéni érkeresztmetszet 

 artéria – kapilláris – véna 

 hidrosztatikai nyomás – ozmózisnyomás 

 trombózis – embólia 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A szív és érrendszer vizsgálatával a fenti ismeretek elsajátításának, mélyebb megértésének 

következő módszereit alkalmazhatjuk: 

 sertésszív boncolása, részeinek megtekintése (a szívsövény, a bal kamra falának vas-

tagsága, a billentyűk, érfalak – vénák és aorta – vastagsága), a szövetek 

ellenállóképességének vizsgálata, jegyzőkönyv készítése a boncolásról; 
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 vérkép elemzése – az elemzésnél érdemes felhívni a diákok figyelmét az alkalmazott 

mértékegységekre (általában db/mm3) és a referenciaértékekre, melyek életkorra és 

nemre vonatkozóan eltérők; 

 EKG-vizsgálatról származó minta elemzése; 

 vérnyomás mérése digitális és hagyományos módszerekkel – higanyos hőmérő hasz-

nálatának elve; 

 az anyagszállító rendszerből készült preparátumok fénymikroszkópos vizsgálata; 

 óvatos és körültekintő vizsgálat vérnyomás- és pulzusméréssel – edzett és kevésbé so-

kat mozgó fiúk és lányok terhelés előtt és után mért vérnyomás- és pulzusértékeinek 

összehasonlítása, az edzettség és a keringési rendszer testmozgáshoz való alkalmazko-

dottsága mértéke közötti összefüggések megállapítása; 

 állítsunk össze zárttá tett, átlátszó gumicsőből két vérkört úgy, hogy amennyiben meg-

nyomjuk kézzel a két „kamrát”, meg tudjuk figyelni a csőben lévő folyadék mozgását; 

ebből következtethetünk a billentyűk szükségességére is; a modellkészítés projekt-

munkaként is kiadható, az osztályon belüli kooperációt erősítheti. 

A keringési rendszer felfedezése 

„A mozgásszervek és a legtöbb belső szerv anatómiája lassanként világossá vált, sokáig ho-

mályos maradt azonban a keringési rendszer felépítése és működése. William Harvey korszak-

alkotó tevékenysége vezetett a keringési rendszer működésének felismeréséhez. Harvey vér-

keringésről szóló munkája 1628-ban jelent meg. Egyszerű, bárki által megismételhető kísérlet-

tel leírta a kis és a nagy vérkört. Eredményei ellentmondtak az akkortájt még széles körben 

elfogadott galénoszi elméletnek. Galénosz és követői például úgy vélték, hogy a sötétbordó 

(ma már tudjuk: oxigénszegény) vér a májból ered, az élénkpiros (mai tudásunk szerint: oxi-

génben gazdag) vér pedig a szívből indul, s a vér ebből a két szervből jut el a test többi részébe. 

Harvey egyszerű számítással bizonyította, hogy a vér folyamatosan kering a zárt csőhálózat-

ban. Rájött, hogy a szív az összehúzódásakor az artériákon keresztül löki a vért a szervezet 

többi részébe, a tapintható pulzus pedig a szív működésének az eredménye. Megállapította, 

hogy a szív válaszfalán nincsenek olyan rések, melyeken keresztül a vér átjuthatna a jobb és a 

bal szívfél között. Megalkotta a két vérkörös keringés modelljét, amelyet ma is helyesnek tar-

tunk. Az artériák és vénák közötti átmenetet, a hajszálerek létét nem tudta igazolni, mivel nem 

használt mikroszkópot. Harvey fölfedezését követően nagyon gyors fejlődésnek indult a kor-

szerű anatómia és az orvostudomány.” (Olvasmány a 11. osztályos tankönyv 45. oldaláról) 

Kérdések, feladatok 

W. Harvey leírta a kis és nagy vérkört. Milyen részei vannak ezeknek? Írd le a tanult részletes-

séggel, végigkövetve a két részt felépítő erek és szívüregek útját! 
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Kis vérkör: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nagy vérkör: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A galénoszi elméletet megcáfolva írd le, hogy a keringési rendszer melyik részében találunk 

világos színű oxigénben dús, illetve sötétebb színű, szén-dioxidban dús vért! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mit jelent a pulzus? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hogyan változik a vérnyomás az artériáktól a vénákig? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nézz utána, hogy használhatta volna-e Harvey Leeuwenhoek mikroszkópját, hogy bizonyítsa a 

kapillárisok létét! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Milyen sejteket láthatott volna Harvey a mikroszkópban a kapillárisokat tanulmányozva? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A szívciklus lépéseit ábrázoló grafikonban történő jó tájékozódás alapja lehet különböző 

kompetenciaalapú feladatok helyes megoldásának. 

 

Ábra értelmezése: a) kéthegyű vitorlás 

billentyű záródik; b) aortabillentyű nyílik; c) 

aortabillentyű záródik; d) kéthegyű vitorlás 

billentyű nyílik. A kamra (verő-) térfogata 

körülbelül 70-80 ml. 
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Linkajánló  

A linkek közül ez a témakör tartalmazza a legváltozatosabb feladatokat a tananyag feldolgo-

zására, gyakorlására, ismétlésére, rögzítésére.  

 A keringési rendszer működésére ható fizikai megterhelés következményeit összefog-

laló oktatóprogramot az alábbi felületről érjük el: https://player.nkp.hu/play/118410.  

 A keringési rendszerhez kapcsolódó kérdéseket találunk az alábbi linken: 

https://player.nkp.hu/play/118415. A vér alakos elemeinek bemutatásához használ-

ható animáció: https://player.nkp.hu/play/118432.  

 A vér összetételéről és homeosztázisban betöltött szerepéről szóló oktatócsomagból 

választhatunk digitálisan megoldható feladatokat a következő linkről indulva: 

https://player.nkp.hu/play/124697. A vérerekkel kapcsolatos ismeretek mélyítéséhez 

az alábbi linken találunk kiindulási lehetőséget: https://player.nkp.hu/play/124698.  

 Feladatsor a szív és érrendszer témakörének feldolgozásához: 

https://player.nkp.hu/play/118429. Továbbá a szívinfarktus kockázati tényezőit is be-

mutathatjuk a https://player.nkp.hu/play/124699 linken található tartalom segítségé-

vel. AB0- és Rh-vércsoportról szóló csomag a https://player.nkp.hu/play/118610 lin-

ken.  

A szervezet általános működésével, homeosztázisával kapcsolatos gondolatébresztő vagy ösz-

szefoglaló órára ajánlott feladatok találhatók a https://player.nkp.hu/play/100776 oldalon.  

Táplálkozás és légzés 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A táplálkozás témaköre a legalapvetőbb étkezési, egészséges táplálkozást, életvitelt érintő in-

formációkat dolgozza fel a táplálkozás-szervrendszer felépítésének és működésének ismerte-

tése mellett. A javasolt órakeret 8 óra, melyet a csoport érdeklődésének megfelelően alakít-

hatunk. Kissé túlzott mennyiségűnek tűnhet az ajánlásban megadott óraszám. Viszont a téma-

körhöz csatolva a légzőszervrendszer felépítését, működését és egészségtanát összefoglaló 

tananyagot, továbbá egy ellenőrző dolgozattal lezárva a további 5 órányi ajánlott leckemeny-

nyiséget, összesen 10 tanórában maximálhatjuk a két témakörre vonatkozó időráfordítást. 

  

https://player.nkp.hu/play/118410/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118415
https://player.nkp.hu/play/118432
https://player.nkp.hu/play/124697/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/124698/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118429
https://player.nkp.hu/play/124699
https://player.nkp.hu/play/118610
https://player.nkp.hu/play/100776
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Tematikai egység Ételek és életek – A táplálkozás Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás A tápanyag fogalma, típusai, a szervezetben betöltött szerepük. A 

tápcsatorna fő szakaszai, működése. A táplálkozás alapvető minőségi 

és mennyiségi szempontjai. Normál testsúly, testsúlyproblémák okai és 

következményei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet 

erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, 

gyakorlati készségek erősítése, a kockázati tényezők csökkentése iránti 

igény felkeltése, az önmagunk iránti felelősség érzésének erősítése. A 

fontosabb emésztőszervi és anyagcsere-betegségekkel kapcsolatos 

ismeretekre épülő, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök, életviteli 

képességek fejlesztése.  

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Tápanyag, étel, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-

energiatartalom, mennyiségi és minőségi éhezés, alapanyagcsere, 

túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, felszívódás, 

higiénia, allergia. 

Tematikai egység Jó a levegő? – A légzés Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A sejtlégzés. A 

légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros 

szenvedélyek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a légcsere és 

az öntisztulási képesség magyarázatában, valamint a tüdő 

léghólyagjainak felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti 

összefüggés felismerésében.  

Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati 

készségek, a fontosabb légzőszervi betegségekkel összefüggő 

ismereteken alapuló, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök 

formálása.  

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat, 

vitálkapacitás, hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 
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A következő beosztás szerint járhatunk el a két témakör ismeretanyagának átadásánál: 

22. A táplálkozás szervrendszere 1. 

23. A táplálkozás szervrendszere 2. 

24. A szervezet tápanyagigénye 

25. Az egészséges táplálkozás  

26. A táplálkozás szervrendszerének egészségtana 

27. A légzés szervrendszere 1. 

28. A légzés szervrendszere 2. 

29. A légzés egészségvédelme 

30. Összefoglalás  

31. Ellenőrzés 

Tartalmi ajánlások 

A biológiatanár feladatai között kiemelt helyen szerepel az egészséges életmódra nevelés. 

Ezért a táplálkozás szervrendszere felépítésének gyors megismerését követően minél több 

időt szánjunk az egészséges táplálkozás részleteinek, a minőségi és mennyiségi éhezés és 

egyéb étkezési szokások, zavarok, jó gyakorlatok feltérképezésére! A túlsúly vagy elhízás, il-

letve a bulimia és anorexia problémái egyre több embert érintenek napjainkban a túlhajszolt-

ság és túlnyomórészt a növekvő terhelésből származó stressz eredményeként. 

Az egészséges életmódra nevelés másik összetevőjeként a légzőszervrendszer fejlesz-

tésének szükségességére is hívjuk fel a figyelmet! Ugyanakkor a szervrendszer működésének 

és felépítésének pontosabb ismerete segíthet a dohányzási szokások megváltoztatásában is, 

ezzel az aktív és a passzív dohányosok életminősége javulhat rövid és hosszú távon. 

A dohányzási21 szokásokkal és ebből származó megbetegedésekkel kapcsolatos felmé-

réssel szemléltethetjük a közvetlen és közvetett hatásokat. A tanuló személyes érintettségé-

nek érzékeltetése mindenképpen hatásos, a problémakörbe történő bevonását segítő mo-

mentum lehet. 

A témakörök közül előbbiben (táplálkozás) a tápcsatorna szakaszai közötti tájékozó-

dást segítheti a következő ábra, mely feladatokhoz is felhasználható. 

  

                                                      
21 http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/hazai-es-kulfoldi-adatok-tanulmanyok 

(2018.02.11.) 

http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/hazai-es-kulfoldi-adatok-tanulmanyok
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Táblára kivetíthető, színezhető, kiegészíthető ábra: 

 

Feladatokhoz használható változat: 

 

A légzőszervrendszer részeit mutató ábrák, kitöltve és feladatként kiadható formában: 
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A témakörben előforduló fogalomcsoportok: 

 tejfogak – maradandó fogak 

 fogkorona (zománc) – fognyak (átmenet) – foggyökér (cement) – dentin – fogbél 

 külső elválasztású mirigy – belső elválasztású mirigy 

 mirigyváladéka a keletkezés helyén fejti ki hatását – váladéka nem a keletkezés helyén 

fejti ki hatását 

 a váladék tartalmaz emésztőenzimet – a váladék nem tartalmaz enzimet (epe) 

 az enzim savas közegben fejti ki hatását (pepszin) – az enzim semleges/lúgos közegben 

fejti ki hatását 

 amiláz – pepszin/tripszin/kimotripszin/erepszin – lipáz – nukleázok 

 3 rétegű izomzat a gyomorban – 2 rétegű izomzat a tápcsatorna más részein 

 minőségi éhezés – mennyiségi éhezés 

 zsírban oldódó vitaminok – vízben oldódó vitaminok 

 anorexia – bulimia  

 légcsere – gázcsere – sejtlégzés 

 külső gázcsere – belső gázcsere 

 pajzsporc – gyűrűporc – kannaporcok – gégefedő 

 hangerősség – hangmagasság – hangszín 

 rekeszizom – külső és belső bordaközti izmok 

 aktív belégzés – passzív kilégzés (ellentétben a rovarokkal) 

 fali lemez + zsigeri lemez = mellhártya 
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 vitálkapacitás = belégzési + kilégzési tartalék + légzési levegő – maradék levegő 

 légzési levegő + percenkénti légzésszám = légzési perctérfogat 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A két szervrendszer együttes tárgyalását az is indokolja, hogy a légzőhám ugyanolyan (belső 

csíralemez-) eredetű, mint a tápcsatorna. Ez a tény megjelenhet kérdésként egy-egy feladat-

ban a hiszto- és organogenezis alátámasztására. Néhány projekt- és egyéb feladatjavaslat, 

mellyel a tananyag ismereteinek mélyítését segíthetjük: 

 Napi tápanyagbevitel: testtömegindex számítása mellett internetes kalóriatáblázatok 

felhasználásával készíttessünk a diákokkal egy táblázatot a napi tápanyag- és 

energiabevitelükről. A házi feladatként kiadott, táplálékbevitelről készült összeírás 

után mindenki kiszámolhatja pár perc alatt a tanórán is, hogy mennyi a napi kalóriabe-

vitele. 

 Ennek változataként az osztályból egy gyereket kiválasztva a saját bevitelét elemezhet-

jük: megfelelő, kevés vagy sok? A beviteli mennyiségre vonatkozó magyarázatokról és 

az ideálistól eltérő esetben a változtatási lehetőségekről kérdezzük meg a diákokat! 

Javasolhatnak egymásnak is különböző „életmódokat”. Vitassuk meg, hogy melyik ki-

nek jobb! 

 Hosszabb távú projektként terveztessük meg előre (egy-két hétre) az ideálisnak mond-

ható tápanyagbevitelt, miután összeállítottunk közösen egy átlagos emberre vonatko-

zóan egy napi ízletes példamenüt! 

 Donders-féle tüdőmodell: Készítsenek a diákok Donders-féle tüdőmodellt, mely a 

mellkasban előforduló nyomás- és térfogati változásokat modellezi, illetve bemutat-

ható legyen rajta a légmell állapota! 

 Házi spirométer: Készítsünk spirométert, mérjünk vitálkapacitást! Egy nagyobb mű-

anyag edénybe töltsünk kevés vizet, illetve töltsünk meg szintén vízzel egy nagy befőt-

tesüveget (5 liter), melybe rövidebb vagy hosszabb gumicsövet helyezünk, úgy, hogy 

ne érjen túlságosan a befőttesüveg aljára! A vízzel telt üveget fordítsuk fejjel lefelé a 

műanyag edénybe, és a gumicsövet vezessük ki a befőttesüvegből! A diákok közül a 

vérnyomás- és pulzusmérésnél is vizsgált (edzett / nem edzett, fiú/lány) módon kivá-

lasztunk néhányat, és megmérjük a vitálkapacitásukat – erőltetett belégzés után kér-

jük, hogy erőltetve fújják ki a levegőt! Az adatokat feljegyezzük, elemezzük, így felhív-

hatjuk a figyelmet a dohányzás káros hatásaira! 

  



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

90 

Növényi rostok 

„A növényi rostok alkotórészei a …………….., a …………….. és a különféle pektinszármazékok. A 

növényi eredetű táplálékokban találhatók nagy mennyiségben, hiszen a növények ……………..-

nak anyagai. Az emberi szervezet számára emészthetetlen anyagok, tehát nem nyerhető belő-

lük …………….., mégis fontosak az emésztési folyamatokhoz, mivel rostos szerkezetük és térfo-

gatnövelő hatásuk révén serkentik a bélcsatorna …………….. mozgásait, és növelik a hasznos 

…………….., amelyen az emésztő ……………..-ek kifejthetik hatásukat. Nagy felületükön megkötik 

a béltartalom káros anyagait is. A káros anyagok megkötésével és a bélperisztaltika fokozásá-

val fontos szerepük van az emésztőrendszer …………….. betegségeinek megelőzésében. A gyor-

sabb bélmozgások következtében az esetlegesen rákkeltő……………..-anyagok rövidebb ideig 

tartózkodnak a bélben. A növényi rostok elősegítik a …………….. érzésének kialakulását, ezért 

előnyösek …………….. esetén. Az ajánlott bevitel 30 gramm/nap.” (11. osztályos tankönyv) 

Táplálékallergia 

„Egyes emberekben bizonyos élelmiszerek fogyasztása túlérzékenységi, azaz ……………… reak-

ciót vált ki, például ……………… -t, hányást okoz. Az allergiás reakciót az elfogyasztott élelmiszer 

valamelyik összetevője váltja ki.  

Az emberek 1-2%-a szenved lisztérzékenységben. A lisztérzékenyek a gabonafélékből 

(………………, rozs, árpa, zab) készült termékekben található ……………… -re, a gluténra érzéke-

nyek. A rendellenesség örökletes. Az allergiás reakció csak a kiváltó élelmiszerek teljes elha-

gyásával küszöbölhető ki. A lisztérzékenyek a felsorolt gabonafélék helyett ……………… -ból, rizs-

ből készült élelmiszereket fogyaszthatnak. Gyakori a tejcukor-érzékenység is, amit a tejben és 

a tejtermékekben található tejcukor, a ………………  fogyasztása okoz. A tejcukorra érzékeny 

emberek szervezetéből hiányzik a tejcukorbontó enzim, a ………………. Az érzékenységi reakció 

ez esetben is ……………… -mentes élelmiszerek fogyasztásával kerülhető el.” (11. osztályos tan-

könyv) 

Linkajánló 

A linkek között helyet kapott egy bypass műtétet bemutató animáció is mint műtéti úton tör-

ténő testtömeg-szabályozási lehetőség. Azonban sokkal inkább az egészséges táplálkozást, az 

elhízással kapcsolatos prevenciót helyezzük előtérbe! A táplálkozási zavarok kezelésével kap-

csolatban hívjuk fel a diákok figyelmét iskolapszichológusi segítség vagy dietetikus szakember 

tanácsainak igénybevételi lehetőségeire! 

 A táplálkozás részfolyamata (a nyelés) az alábbi linken: 

https://player.nkp.hu/play/118427. Teljes, táplálkozásról szóló anyag: 

https://player.nkp.hu/play/118443.  

https://player.nkp.hu/play/118427
https://player.nkp.hu/play/118443
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 A tápanyagokról szóló fejezetet színesíthetjük a https://player.nkp.hu/play/118430 

linkről induló tartalommal. Az egészséges táplálkozás feldolgozása a 

https://player.nkp.hu/play/118434 oldalon, kérdések segítségével. 

 A táplálkozás témakörében az emésztés funkciójának áttekintéséhez, akár önálló ta-

nuláshoz is alkalmazható oktatóprogramhoz juthatunk el az alábbi link segítségével: 

https://player.nkp.hu/play/118442. A bypass műtétet a következő animációval mutat-

hatjuk be a diákoknak: https://player.nkp.hu/play/118408.  

 Kérdések a légzés témakörhöz: https://player.nkp.hu/play/118423.  

Kiválasztás és immunrendszer 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

Mivel a kiválasztás témakörének kerettantervi ajánlás nem jutott (nem is indokolt, csak egy- 

vagy két tanórát érintő leírásról lenne szó), ezért egy órában állapítjuk meg a feldolgozásra 

szánt időt, és az immunrendszer bemutatása után összesen 4 tanórában ismertetjük a tan-

anyagrészeket az ellenőrzésre felhasznált órával együtt. (Az immunrendszerre vonatkozó aján-

lott idő 6 óra lenne.) 

Tematikai egység Védelmi vonalaink – Az immunrendszer Órakeret: 

6 óra 

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

Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány 

fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége. Hormon fogalma, a 

hormonális szabályozás elvi alapjai (a vércukorszint szabályozása). 

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.  

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett (specifikus) 

immunitás, antigén, antigén felismerése, antitest (immunglobulin), 

nyiroksejt (limfocita), Rh és AB0 vércsoportrendszer, védőoltás, 

immunizálás, immunológiai memória. 

  

https://player.nkp.hu/play/118430
https://player.nkp.hu/play/118434
https://player.nkp.hu/play/118442/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118408/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118423
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32. A kiválasztás 

33. Az immunrendszer működése 

34. Az immunrendszer és az egészség 

35. Ellenőrzés 

Tartalmi ajánlások 

A kiválasztás és az immunrendszer szorosan összefügg a vér- és nyirokkeringés felépítésével 

és működésével, így célszerű a témakörök feldolgozása előtt néhány ismétlő percet beiktatni. 

A két témakör végén egy rövid ellenőrző dolgozattal bizonyosodjunk meg arról, hogy a diákok 

fel tudták dolgozni a tananyagot! Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a következőkben. 

Kiválasztás fogalomcsoportjai: 

 páros vese – páros húgyvezeték – páratlan húgyhólyag – páratlan húgycső 

 vese: kéregállomány – velőállomány – vesepiramisok – vesemedence – vesekapu 

 nefron = Malpighi-test/vesetestecske (kettős falú tok + érgomolyag) + elvezető csa-

torna 

 elvezető csatorna = leszálló szakasz + Henle-kacs + felszálló szakasz 

 passzív ultraszűrés/szűrés – aktív/passzív visszaszívás – aktív kiválasztás 

 vérplazma – napi 180 l szűrlet (nincs fehérje, alakos elem) – napi 1,5 l vizelet (nincs 

cukor sem egészséges emberben) 

 hemodialízis – peritoneális dialízis 

Az immunitás, immunizálás témakörében segítenek eligazodni a következő fogalmak: 

 antigén – antitest 

 első védelmi vonal – második védelmi vonal 

 falósejtek (nem specifikus immunválasz) – nyiroksejtek (specifikus immunválasz) 

 T-limfocita (sejtes) – B-limfocita (humorális) 

 közvetlen védekezés (citotoxikus T-sejtek) – közvetett védekezés (antitestekkel) 

 killer – helper – szupresszor – memóriasejtek 

 természetes védekezés – mesterséges védekezés 

 aktív védelem – passzív védelem 

 vakcina – szérum 

 fertőzés – rák – autoimmun betegség – allergia 

 AB0-vércsoportantigén- és antitest-meghatározás – Rh-antigén- és antitest-meghatá-

rozás 

 Jenner – Pasteur – Semmelweis – Fleming 
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Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A teljes, zsigereket feldolgozó fejezetrész végén érdemes összefoglaló, játékos feladattal átis-

mételni a tananyagot, így előkészíthetjük a következő, szabályozás témakörben előforduló fo-

galmak tanulását! Ehhez ajánlunk egy bingó játékot: 

nagy vérkör légcső gyomor humorális im-

munválasz 

pajzsporc 

vékonybél véna B-limfocita vérplazma nyelőcső 

antitest kis vérkör szűrlet T-limfocita léghólyag 

artéria vesetestecske nagy falósejt főhörgők kis falósejt 

antigén C alakú porcok vizelet vesemedence celluláris im-

munválasz 

Immunrendszeri ismereteket érintő kérdéseket találunk az alábbi olvasmányokban. Szövegki-

töltés és szövegértés típusú feladatok készítésére az alábbi példákat mutatjuk: 

Szerzett immunhiányos betegség 

 „A sejtes és az antitestes immunválaszban a segítő …………………..-ek vezető szerepet játszanak, 

hiszen aktiválják és …………………..-ra késztetik az immunválaszban részt vevő …………………..-sej-

teket. Hiányukban egyik ………………….. sem alakul ki, és a szervezet védtelenné válik az idegen 

anyagokkal szemben. Korunk egyik legsúlyosabb járványos betegsége, az ………………….. (szer-

zett immunhiányos betegség) vírusfertőzés következménye. A vírus a …………………..-et támadja 

meg és pusztítja el. A ………………….. (humán immunhiány vírus) nagyon érzékeny kórokozó, csak 

a …………………..-ben és egyes testváladékokban (ondó-, …………………..-váladék) őrzi meg fertő-

zőképességét. Ennek megfelelően ………………….. úton és helytelenül végrehajtott vérátömlesz-

téssel terjed.” (11. osztályos tankönyv) 

Edward Jenner 

 „Európában a 18. században évről évre fél millió ember halt meg vírusfertőzés okozta fekete 

himlőben. Edward Jenner angol orvos 1796-ban felfigyelt arra, hogy falujában azok a fejőnők, 

akik átestek a tehénhimlőnek nevezett enyhe lefolyású betegségen, nem betegszenek meg fe-

kete himlőben. Feltételezte, hogy a tehénhimlő valamilyen módon védettséget okoz. Egy fiatal 

fiút beoltott tehénhimlős betegből vett váladékkal, majd pár nap elteltével az oltást megismé-
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telte, de már fekete himlős beteg sebhelyéből nyert váladékkal. A fiú nem betegedett meg fe-

kete himlőben. Ez volt az első, tudatosan alkalmazott védőoltás. A védőoltásoknak köszönhe-

tően a betegséget 1980-ban megszüntetettnek nyilvánították.” (11. osztályos tankönyv) 

A szöveg és a tanultak alapján oldd meg a feladatokat!  

1. A leírt immunizálás során Jenner a tiszteletére vakcinációnak elnevezett (vacca= te-

hén/marhahús) védőoltást használt. Mit nevezünk vakcinának? 1 pont 

………………………………………………………………………………………………............................................. 

2. Hogyan nevezzük az immunizálásnak azt a típusát, amely vakcinát alkalmaz? 2 pont 

A. szerzett immunitás 

B. mesterséges immunizálás 

C. passzív immunizálás 

D. aktív immunizálás 

3. Mi utalhat arra, hogy végbement az immunválasz az oltást követően? 2 pont 

A. A vírusok száma a vérben magasabb, mint az oltást megelőzően. 

B. A hematokrit (vér alakos elemeinek térfogataránya) értéke emelkedett. 

C. Az immunglobulin-molekulák száma emelkedett. 

D. A hematokrit értéke csökkent. 

4. Fogalmazza meg egy mondatban, mi a különbség a vírus ellen küzdő T- és B-limfociták ha-

tásmechanizmusa között! 2 pont 

………………………………………………………………………………………………............................................. 

Linkajánló 

A linkek között találunk mind a kiválasztás témaköréhez, mind az immunitáshoz, immunrend-

szer működéséhez kapcsolódókat. 

 Az nkp.hu oldalon a kiválasztás témaköréhez is találunk feladatokat, például itt: 

https://player.nkp.hu/play/118417.  

 Az immunitásról szóló feladatsorban változatos feladatokat találunk: 

https://player.nkp.hu/play/118444. 

 Az immunrendszer működését feldolgozó másik oldal: 

https://player.nkp.hu/play/118409.  

 Érdekes problémafeladatot találunk az alábbi linken: 

https://player.nkp.hu/play/73819. Diagnózist kell felállítani a diáknak egy-egy páci-

ens kiválasztása után a panaszok elemzését követően. Javasoljuk a csoportmunkában 

történő feldolgozását. 

  

  

  

https://player.nkp.hu/play/118417/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118444/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118409
https://player.nkp.hu/play/73819/false/undefined
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Kültakaró és mozgásrendszer 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A zsigeri rendszerek tárgyalása után a bőr és az izom-, illetve vázrendszer felépítését dolgoz-

hatjuk fel. Az alábbi javaslatok szerint 4+8 órában tehetnénk mindezt, azonban a számításaink 

szerint ennyi idő fölösleges a tananyag áttekintésére, így összesen 6 órában maximalizáljuk a 

két témakörre szánható időt. Ennyi tanóra alatt a köztakaró és mozgásszervrendszerünk 

egészségtanát is feldolgozhatjuk. 

Tematikai egység Elválaszt és összeköt – A bőr Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás A hámszövet alapvető jellemzői, csoportjai. A bőr felépítése, főbb 

funkciói. Gyakoribb bőrsérülések és ellátásuk. Higiéniai alapismeretek, 

a bőrápolás szempontjai és módjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bőr felépítése és működése közötti összefüggések alkalmazása 

magyarázatokban. Állandóság és változás megfigyelése, értelmezése a 

bőr állapotával, fejlődésével és egészségével összefüggésben. A 

személyi higiéné biztosításával, a bőr ápolásával és 

egészségmegőrzésével kapcsolatos életviteli és gyakorlati készségek 

fejlesztése. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

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

bőrszín, érző idegvégződés, bőrallergia. 

 

Tematikai egység Erő és ügyesség – mozgás és testalkat Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás A csontszövet szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 

csontváz fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető 

összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az 

emberi mozgás szervrendszerében.  

Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izom-összehúzódás, 

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. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Ízület, függesztő öv, csontsűrűség, vázizom, ín, szalag, bemelegítés, 

nyújtás, izom-összehúzódás. 
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A két témakörhöz tartozó időbeosztás: 

36. A bőr 

37. A bőr egészsége 

38. Mozgásszervrendszerünk: a vázrendszer 

39. Mozgásszervrendszerünk: az izomrendszer 

40. Összefoglalás 

41. Ellenőrzés 

Tartalmi ajánlások 

A kültakarót feldolgozó fejezetrészben kiemelendő a bőr felépítése és működésének ismerte-

tésén kívül a kültakaró egészségvédelme, különös tekintettel a pubertáskori mitesszer- és pat-

tanáskezelési eljárásokra, az egész életre szóló UV-sugárzás elleni védelemre (ABCDE-sza-

bály)22, illetve egyéb bőrápolási praktikákra. A kültakaró mint érzékszerv vizsgálata, illetve 

hőszabályozó funkciói kerüljenek előtérbe! 

A kültakaró fogalomköre: 

 hám – irha – bőralja 

 többrétegű elszarusodó laphám – lazarostos kötőszövet – zsírszövet 

 hámréteg felső (elszarusodó) rétege – szőrszál – hajszál – köröm mint szarufüggelék 

 hideg – meleg – tapintás – nyomás – fájdalom érzékelése 

 szőrszálmerevítő izmok – szőrszálak – verejtékmirigy váladékának párolgása – hajszál-

erek átmérője, felülete – zsírszövet hőszabályozó funkciója 

 verejtékmirigy vízalapú váladéka – faggyúmirigy zsíralapú váladéka 

 bőralja szerepei: energiaraktár – tápanyagraktár – mechanikai védelem – hőszabályo-

zás – zsírban oldódó vitaminok oldószere 

 A (asszimetria) – B (border) – C (color) – D (diaméter) – E (evolválódás): a melanóma 

kialakulásának megállapítása (orvos feladata) 

Az izomrendszer épségének megőrzésére, a bemelegítési szabályok ismertetésén túl a rend-

szeres testmozgásra vonatkozó egyéb prevencionális jellegű tevékenységek végrehajtására 

vonatkozó tanácsokkal is lássuk el a diákságot!  

Csontrendszerünk felépítésének hierarchikus viszonyait emeljük ki a tanulás során: 

 Szövettan / csont- és porcszövet, haráncstíkolt izomszövet (vázizom)   

 csont felépítése (csöves – lapos – köbös – szabálytalan alakú/légtartalmú csontok)   

                                                      
22 https://hu.wikipedia.org/wiki/Melanóma (2018.02.11.)  

     http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Pigmentalt_elvaltozasok_ 

differencialdiagnosztikaja/ch07.html (2018.02.11.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Melanóma
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Pigmentalt_elvaltozasok_differencialdiagnosztikaja/ch07.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Pigmentalt_elvaltozasok_differencialdiagnosztikaja/ch07.html


FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

97 

 csontkapcsolati módok (merev, félmerev, mozgatható)  

 (ízületek felépítése) 

 belső vázrendszerünk felépítése 

 A mozgás szervrendszerének fogalmai: 

 jó vérellátású csontszövet – rossz vérellátású porcszövet  

 sejt közötti állomány (Ca-ionok) – erek körül koncentrikusan elhelyezkedő szilvamag 

alakú nyúlványos csontsejtek 

 sejt közötti állomány (helyenként rostok) – csoportokban, párosan elhelyezkedő porc-

sejtek 

 csont rugalmasságát biztosító szerves állomány – szilárdságot biztosító szervetlen sók 

 vérsejtképző vörös csontvelő – térkitöltő elzsírosodó sárga csontvelő (csöves csontok 

velőüregében) 

 csonthártya – tömör állomány – szivacsos állomány – (velőüreg)  

 csöves – lapos – köbös – szabálytalan alakú/légtartalmú csontok 

 varrat – összenövés – porcos kapcsolat – ízület 

 ízületi szalag – ízületi rés – ízületi tok – ízületi nedv – vápa – (csont)fej – üvegporc 

 rándulás – ficam 

 agykoponya – arckoponya 

 nyakszirtcsont (öreglyukkal) – halántékcsontok – falcsontok – homlokcsont – ékcsont 

 állkapocscsont (ízülettel halántékcsonthoz) – (felső) állcsont – járomcsontok – könny-

csontok – orrcsont 

 nyaki (7) – háti (12 – bordákkal) – ágyéki (5) – keresztcsonti (5 – összenőve) – farki (3–

5) csigolyák 

 nyaki homorulat – háti domborulat – ágyéki homorulat – keresztcsonti domborulat  

kettős S alak 
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 függesztőövek – szabad végtagváz csontjai: 

 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A munkafüzetben található feladatokon kívül ajánljuk az alábbi, összefoglalásra is alkalmas 

áttekintő feladatot. A feladatban szereplő paraméter a hőszabályozó szerepre utal, mely az 

irharétegben a szőrszálak tömege a szőrmerevítő izmokkal, az érrendszer felületének válto-

zása és a verejtékmirigy váladéktermelése lát el, illetve a bőralja zsírszövete is hasonlóan funk-

cionál a homeosztázis fenntartása során. 

 Kétpontküszöb-térkép készítése, mely során a diákok azt a sajátosságot mérik föl és 

ábrázolják, hogy melyik az a legkisebb távolság, amelynél az azonos időben ható két 

ingert a vizsgálati alany még két hatásnak érzi. A diákok párosan veszik fel egymás kar-

ján, jól vizsgálható testrészeinek bőrfelületén az adatokat rövidebb (fogkeféből vagy 

súrolásra használt eszközből vágható) kefeszőröket használva azonos időben. A mérés-

ről grafikont, ábrát készítenek. Projektmunkaként javasolható. 

 Csirkecsont tulajdonságainak vizsgálata szerves állományt eltávolító égetéssel, illetve 

szervetlen állományt kémiailag oldó sav (ecetsav, sósav) felhasználásával. 
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A tankönyv 88. oldalán található olvasmány szövege is a hőszabályozás fontosságának 

kiemelését erősíti. (Megjegyzés: a tankönyv 146. oldalán található további olvasmány a 

hipotalamusz működésével kapcsolatban.) 

Hőszabályozás 

A verejték 99%-a …………….. . Többek között ……………..- és K+-ionokat, tejsavat, karbamidot is 

tartalmaz. Kémhatása enyhén …………….., ami bizonyos mértékű védelmet nyújt a kórokozókkal 

szemben. A verejtékmirigyek állandóan működnek, de a verejtéktermelés sebessége nagyon 

tág határok között változhat. A verejtékezéssel leadott víz mennyisége több …………….. is lehet 

naponta. A …………….. izmok működése az emlősállatokban a hőszigetelést szolgálja. A sűrű 

szőrzet hidegben fölborzolódik, több ……………..reked meg a szőrszálak közt, ezért jobban véd 

a hideg ellen. A gyér szőrzet miatt az emberben ennek a működésnek már nincs jelentősége, 

ám mint …………….. reflex fönnmaradt. A hideghez való alkalmazkodáson kívül …………….. álla-

potunkról is tudósít.  

A szabad végtagváz csontjainak összefoglalásához használható ábra feliratos változatát 

bemutatáshoz, felirat nélküli változatát összefoglaláshoz, ismétléshez javasoljuk. 
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A bőr és a mozgásrendszer felépítésével kapcsolatban felmerülő fogalmak áttekintését 

végezhetjük játékos formában is – egy újabb bingó-javaslat: 

hátcsigolyák sípcsont falcsont felkarcsont hajlítóizom 

feszítőizom szárkapocscsont harántcsíkolt 

izomszövet 

halántékcsont medencecsont 

járomcsont verejtékmirigy nyakszirtcsont orsócsont simaizomszövet 

keresztcsont hőszabályozás vázizom szőrszál singcsont 

combcsont lapockacsont energiaraktár kötőszövet nyakcsigolyák 
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Az ember létfenntartó szerveinek tárgyalása végén, a fejezet egészségvédelmet érintő 

anyagának összefoglalására szintén használhatunk játékos feladatot, mely segít felidézni a ta-

nultakhoz fűződő ismereteket, koncentrálva a virális és bakteriális eredetű, illetve az életmód-

ból vagy táplálkozási szokásokból fakadó elváltozásokra és azok kezelési lehetőségeire. 

csontritkulás embólia szemölcs trombózis magas vérnyomás 

szürkületi vak-

ság 

vakcina hepatitis B vesekő szívinfarktus 

asztma mumpsz AIDS BCG érelmeszesedés 

Lyme-kór epekő rubeola allergia ödéma 

kanyaró vészes vérsze-

génység 

tüdőtágulás tbc angolkór 

A fejezet végén a létfenntartó működést ellátó szervekről szóló bűvös négyzetet aján-

lunk a kakukktojások, illetve hasonlóságok keresésére: 
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Linkajánló 

 A bőr felépítését és a napfény hatását bemutató videó a 

https://player.nkp.hu/play/118425 oldalon található. Pigmentsejtekről, albinizmusról 

és vitiligóról szóló fejezetet dolgoz fel a https://player.nkp.hu/play/94532 oldal.  

 Módosításra, kiegészítésre szoruló tartalommal mutatja be a gerincoszlop felépítését 

a https://player.nkp.hu/play/118413 linken található animáció a mozgás szervrend-

szere témakörben. 

IV. fejezet – Az életműködések szabályozása 

IDEGRENDSZER 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

Az első fejezetben fellelhető sejtbiológia témaköréhez hasonlóan és a többi fejezet feldolgo-

zásától eltérően a kerettantervi órajavaslat mennyiségét túllépve 12 helyett 15 órásra terjesz-

tett ismeretátadást ajánlunk a szabályozás ismereteinek tárgyalása során, az alábbiak szerint:  

Tematikai egység Harcolj vagy fuss! – Az idegrendszer Órakeret: 

12 óra 

Előzetes tudás Az idegsejt és az idegszövet felépítése és működése. Elemi idegi 

folyamatok. Az idegi szabályozás alapelve. Környéki és központi 

idegrendszer megkülönböztetése. A reflex fogalma. A szem és a fül 

felépítése. Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek 

veszélyei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a szabályozott állapot biológiai 

értelmezésében. Rendszer és környezet kapcsolatán alapuló 

szemléletmódok alkalmazása az érzékelés és a szabályozottság 

magyarázatában. A tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel 

szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

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

potenciál, ingerküszöb, szinapszis, reflexkör, szomatikus és vegetatív 

idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, érzékelés, 

érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg, dúc, mag, ideg, pálya, 

szürkeállomány, fehérállomány. 

42. A szabályozás alapjai 

43. Az idegrendszer működése 

44. Az idegrendszer felosztása  

45. A gerincvelő 

https://player.nkp.hu/play/118425
https://player.nkp.hu/play/94532
https://player.nkp.hu/play/118413
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46. Az agyvelő 

47. Az idegrendszer egészsége 

48. A tanulás 

49. Ellenőrzés 

50. A látás  

51. A hallás és az egyensúlyozás 

52. Kémiai érzékelés 

53. Bőr- és izomérzékelés 

54. A mozgatóműködések szabályozása 

55. A vegetatív szabályozás 

56. Ellenőrzés 

Néhány tanórában ajánlható – amennyiben a tananyag engedi – részösszefoglalás, hi-

szen a tanmenetjavaslat nem tartalmazza, de helyenként beépíthető és beépítendő pár gya-

korló feladat. Utóbbihoz javaslatokat teszünk a következő fejezetben. 

Tartalmi ajánlások 

A kísérleti tankönyv felépítéséhez képest eltérő sorrendben tartalmazza az új kiadás a szabá-

lyozás témakörén belül a hormon- és idegrendszeri leckéket. A két szervrendszer sorrendje 

felcserélődött, így először a legmagasabb szabályozó egységnek tekinthető idegrendszer jele-

nik meg a tankönyvben, a kísérleti könyv kipróbálása során szerzett tapasztalatoknak megfe-

lelően. A tankönyvi felépítést indokolja az, hogy az idegrendszeri egységek (pl. hipotalamusz) 

működésének ismeretén keresztül értelmezhető megfelelően a hormonrendszert érintő né-

hány tartalom (pl. szimpatikus-paraszimpatikus hatás, Cannon-féle vészreakció). 

Az idegrendszer témakörben a feldolgozás tartalmi és didaktikai elemeinek kialakítása során 

figyelembe kell venni, hogy a sejt kémiai és molekuláris biológiai összetételének és működé-

sének megértése mellett ez az egyik legnagyobb kihívás a diákoknak a 11. osztályos tananyag 

tanulása közben. Ahhoz, hogy hatékonyan és minél mélyebb tudásátadással dolgozzunk, fi-

gyelembe kell venni a következő elveket: 

 érdemesebb kiadott ábrákat tanulmányoztatni a diákokkal, mint hogy rengeteg idő tel-

jen el az egyébként sem könnyen rajzolható idegrendszeri ábrák stilizált visszaadásá-

val; 

 különösen javasolt a folyamatos tantárgyi koncentráció, ismétlés minden egyes új 

lecke áttekintése előtt, hiszen így az ellenőrzés idejére a nagy ívet átfogó tananyag je-

lentős része már a tanulók tudásának részévé válik; 

 érdemes az egész fejezetrészben gyakorlati oldalról megközelítve feldolgozni a tan-

anyagot, érzékszervi és egyéb (pl. reflex-) vizsgálatokkal kiegészítve, animációkkal és 

kisfilmekkel bemutatva, így könnyen érzékelhetővé válnak a neurális folyamatok. 
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Az idegrendszeri leckékhez tartozó fogalmak, csoportosítva: 

 szabályozás (feed back) – vezérlés 

 pozitív visszacsatolás (ovuláció) – negatív visszacsatolás (általános) 

 peptidhormonok / aminosav-származékok – szteroid hormonok hatásmechanizmusa 

 inger – ingerület 

 idegsejttest – tengelyfonál (axon) 

 dendrit – (csupasz)axon – idegrost (velőshüvelyes axon) 

 kémiai szinapszis – elektromos szinapszis 

 gátló szinapszis – serkentő szinapszis 

 hiperpolarizáció – hipopolarizáció 

 GABA – glutaminsav / acetil-kolin 

 ingerküszöb – küszöbinger 

 nyugalmi potenciál – helyi potenciál – akciós potenciál 

 depolarizáció – repolarizáció 

 mindent vagy semmit-elv – inger erősségével arányos ingerület 

 szenzoros neuron – interneuron – motoneuron 

 reflexív – reflexkör 

 hozzászokás – függőség – elvonási tünetek (pszichés / fizikai) 

 stroke – epilepszia – Alzheimer-kór – Parkinson-kór 

 emlékezés – tanulás – felejtés  

 alvás (non-REM, REM) – ébrenlét  

 alfa-hullám – béta-hullám – delta-hullám 

 feltételes reflex (ingertársítás) – operáns tanulás (kiszelektálódó viselkedés) – belátá-

sos tanulás („áhá”-élmény) 

A tanulók által bonyolultnak tartott tananyagrész megismertetését megkönnyíthetjük, ha már 

a tananyag elején tisztázzuk a következő felosztási szempontokat: 

 anatómiai elkülönítés az idegsejtek felépítése alapján (idegsejt-test, idegrost) 

 funkcionális elkülönítés a beidegzett célszerv alapján (szomatikus vagy vegetatív, il-

letve serkentő vagy gátló) 

 a mozgás tudatossága szerint (feltétlen vagy feltételes reflex stb.) 

 a mozgást irányító pálya lefutása alapján (piramis-, extrapiramidális) 

 van-e / milyen minőségű a feldolgozás az adott területen (központi, környéki) 

 milyen típusú metszési síkban láthatók az adott összetevők (pl. mediansagittalis: agy-

velő, keresztmetszet: gerincvelő) 

 az ingerület haladási iránya szerint (felszálló, leszálló pálya) 
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Az idegrendszer felépítésének és működésének tanítása során a következő kifejezések fordul-

nak elő, fogalomcsoportokban: 

 szürkeállomány / agykéreg / magvak / dúc – fehérállomány / pályák / ideg 

 reflexek – akaratlagos működések (mozgás akaratlagos indítása, érzet kialakulása az 

agykéregben, tudat) 

 szomatikus idegrendszer (gör; szóma, szómatosz: test) – vegetatív idegrendszer (lat; 

vegetari, vegetatus: tenyészik; vegere: mozgat) 

 szimpatikus hatás (gör; szümpatheia: együttérzés; pathosz: szenvedés, érzelem) – pa-

raszimpatikus hatás (para-: gör; szemben, túl ellen) 

 mellkasi/ágyéki szakaszon kilépő idegek szimpatikus dúcláncban található 

motoneuronokkal – agytörzsi/keresztcsonti szakaszon kilépő idegek a gerincvelőtől tá-

volabb / szerv falában elhelyezkedő mozgatóneuronnal 

 érző (I., II., VIII. agyideg) – mozgató (szemmozgató idegek: III., IV., VI.; XI., XII. agyideg) 

– kevert idegek (V., VII., IX., X. agyideg, gerincvelői idegek) 

 szomatikus (bőr- és izomeredetű) reflex – vegetatív reflex 

 központi idegrendszer: agy, gerincvelő – környéki idegrendszer: idegek (12 pár agy-, 

31 pár gerincvelői), dúcok 

 agytörzs (nyúltvelő, híd, középagy / agytörzsi hálózatos állomány) – kisagy – köztiagy 

(talamusz, hipotalamusz) – limbikus rendszer – nagyagy (kérgestest, agykéreg) 

 leszálló pálya – felszálló pálya 

 elülső, (oldalsó), hátulsó szarv – elülső, oldalsó, hátulsó köteg – központi csatorna – 

elülső, hátulsó gyökér – érződúc, (vegetatív mozgatódúc) 

 homloklebeny – fali lebeny – halántéklebeny – nyakszirti lebeny 

 hipotalamusz: hőszabályozás – jóllakottság-/éhségérzet – vízháztartás – dühközpont 

 piramispálya (akaratlagos, finom mozgás) – extrapiramidális pálya (automatikus, beta-

nult, durvább mozgás) 

Kézikönyvünk új sémákat is ajánl, melyek segítségével a komplex képi világ értelmezésén ke-

resztül tanítja a diákokat. Az alábbi ábra a http://www.wordle.net/ ötlete alapján készült, a 

véletlenszerű szókiosztással ellentétben tudatos elrendezéssel. Így létrejött egy jobb és bal 

agyfélteke-dominánsok számára is élvezhető kifejezéstár, mely nem csak egyszerűen felsoro-

lást tartalmaz vagy üres ábrához tartozó vonalakhoz köti az egyes részeket, hanem a vizuális 

memóriára hatva segít a lexikális tartalom befogadásában, megjegyzésében. Az ábrázolás 

elve, hogy a kifejezések leírása kitölti a szerv által elfoglalt teret, és sematikusan megadhatja 

az egész struktúrát. A színek (amennyiben nem fekete-fehér az ábraanyag), a szavak elrende-

zésének kialakítása a szerv vagy a szervrendszer felépítéséből származik, így alkalmas kieme-

lésre, összefüggések megjegyzésének segítésére, általános pozitív attitűd kialakítására a konk-

rét tananyag tanulásával kapcsolatban. 

http://www.wordle.net/
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Megjegyezzük, hogy az alábbi, érzékekre ható séma mellett nem kerülhetjük meg a 

tanulás hagyományosabb formáit. Azonban a (vizuális) memóriánk működési sajátságait figye-

lembe véve hatékonyabbnak bizonyulhat az alábbi ábrázolás a megszokotthoz képest. Ugyan-

akkor szintén kiemelendő, hogy néhány szervrendszer esetében egyszerűen fölöslegesnek 

mutatkozik ez az illusztrálási forma, viszont akár az egész szervezetre vagy több szervrendszer 

kapcsolatára is kialakíthatunk hasonló ábrázolásmódot. 

 

Az érzékszervekről szóló leckék kompakt, egy-két tanórán áttekinthető tananyagnak 

számítanak, azonban fontos fizikai jelenségek magyarázatán alapul a tartalmak megértése 

(fényterjedés, optikai lencsék, képalkotás, hanghullámok terjedése, szög- és lineáris gyorsu-

lás). Összefoglaló táblázatot közlünk a 4 leckében áttekintett érzékszervi tartalmak feldolgo-

zásához (felépítés, receptor-modalitás, analizátor összetétele, betegségek). 
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 28. lecke 29. lecke 30. lecke 31. lecke 

Tananyag 

tartalma 

Látás Hallás  Helyzetérzé-

kelés 

(Kémiai ér-

zékelés) 

Szaglás 

(Kémiai érzéke-

lés) Ízérzékelés 

Bőr- és izom-

érzékelés 

(testérzéke-

lés) 

Érzékszerv szem fül fül orrüregben nyelv bőrben (irha), 

izomban 

Adekvát in-

ger / Re-

ceptorok 

modalitása 

fény 

 

foto- 

közeg rez-

gése 

 

mechano- 

fej helyzete, 

mozgása 

 

mechano- 

kémiai 

 

kemo- 

kémiai (édes, 

sós, savanyú, 

keserű, umami 

ízek) 

 

kemo- 

hő (hideg / 

meleg), nyo-

más, fájda-

lom 

Receptorok 

helye, szer-

kezete 

retinában, csa-

pok, pálcikák 

belső fül-

ben (Corti-

szerv), 

szőrsejtek 

belső fülben 

(zsákocska, 

tömlőcske, 

3 félkörös 

ívjárat), 

szőrsejtek, 

otolitok 

szaglóhám, 

szőrsejtek 

ízlelőszemölcs, 

ízlelőbimbó 

szőrsejtek  

bőr felszínen, 

mélyebben 

izmokban 

ideg-végtes-

tek, szabad 

idegvégződés  

közvetítő 

agyideg 

látóideg (II.) halló- és egyensúlyozó 

ideg (VIII.) 

szaglóideg 

(I.) 

VII., IX., X. agy- és ge-

rincvelői ide-

gek 

Érinti-e a 

gerincve-

lőt? 

- - - - - + 

agytörzset? - + + - + + 

talamuszt? + + + - + + 

Központ az 

agykéreg-

ben 

nyakszirti le-

beny 

halánték-

lebeny 

falilebeny 

oldalsó ré-

sze (kisagy) 

homlokle-

beny 

kérgestest 

körüli ré-

sze 

fali lebeny ol-

dalsó része 

fali lebeny el-

ülső része 

Betegségei, 

elváltozásai 

kötőhártya-

gyulladás, 

szürke-, 

zöldhályog, rö-

vid- és távollá-

tás, szemten-

gelyferdülés, 

színtévesztés, 

színvakság, 

„farkasvakság” 

halláscsök-

kenés, fül-

zúgás 

alkohol ha-

tására 

egyensúly-

érzékelés 

csökkenése 

(kisagy) 

orrmellék-

üreg-gyul-

ladás 

(hipo- vagy 

diszgeuzia) 

ízérzés csökke-

nése, 

íztévesztés 

(bizsergés, 

zsibbadás) 

idegvégződé-

sek hiánya 

(lásd Mucius 

Scaevoláról 

szóló olvas-

mány, 139. 

oldal) 
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Az érzékszervek tárgyalásánál előforduló tartalmai csoportok: 

 inger  ingerület a receptorban bipoláris (látás esetében még további dúc-) sejt  

ideg (periféria) pálya (központi idegrendszer)  agykérgi központ (érzet) – félkövé-

ren szedve az analizátor részei  

Látás: 

 ínhártya/szaruhártya – érhártya/szivárványhártya – ideghártya (retina) 

 szemhéjak – könnymirigyek – szemmozgató izmok – szemöldök – szempilla 

 fénytörő felszín: szaruhártya – szemlencse külső felszíne – szemlencse belső felszíne 

 egyéb: üvegtest, elülső és hátulsó szemcsarnok, csarnokvíz 

 sugártest izomzata lencsefüggesztő rostok szemlencse 

közelre nézés összehúzódik ellazul domborúbb 

távolra nézés elernyed megfeszül laposabb 

 pálcikák (szürkületi látás, alacsonyabb ingerküszöb) – csapok (háromféle, színlátás, ma-

gasabb ingerküszöb) 

 sárgafolt (éleslátás, csak csapok) – vakfolt (nincs receptor, látóideg kilépési helye) 

 rövidlátás (javítás homorú szórólencsével) – távollátás (javítás domború gyűjtőlencsé-

vel) 

Hallás és helyzetérzékelés: 

 külső fül – középfül – belső fül 

 ingervezető közegek: levegőrezgés – csontrezgés – folyadékrezgés 

 kalapács – üllő – kengyel  

 Corti-szerv: alaphártyán szőrsejtek – fedőhártya 

 labirintusszerv: három félkörös ívjárat (szöggyorsulás) – tömlőcske, zsákocska (fej hely-

zete, lineáris gyorsulás; mészkristályok) 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A „Keress rá!” kérdései között találhatunk egy fogalmat, melyet érdemes körüljárni tanulás-

módszertani szempontból is. A Zeigarnik-hatás azt a jelenséget írja le, hogy az emberek befe-

jezetlen dolgokra könnyebben visszaemlékeznek, mint a befejezettekre. Ezt a megfigyelést 

felhasználva rávezethetjük a tanulókat a tanulásszervezés további lehetőségeinek kipróbálá-

sára. A tanulók a különböző tantárgyi tartalmakat párhuzamosan „napirenden tartva” és egy-

más után tanulva készülnek a tanórákra. Naplót, önreflexiót is írhatnak a megfigyelésekről, 

melyeket megvitathatnak társaikkal. 
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Vizsgálatok: 

 Reflexvizsgálat: feltétlen és feltételes reflexek működésének bemutatása – felvételek 

készítése kisgyerekek és diáktársak különböző szervrendszert érintő ingerléséről, moz-

gásáról, tanulmányozás, mozgásfejlődés megfigyelése, elemzése, bemutatása. 

 Kétpontküszöb-térkép készítése páros munkában: az órán is könnyedén elvégezhető 

feladat kiterjesztéseként a diákok iskolán kívül az egész testfelületük feltérképezését 

is választhatják. Egyik esetben sem láthatja a tesztelt alany a vizsgáló kezében lévő esz-

közt (melynek anyagaként leginkább alkalmas a kefeszőr), és így kell megmondania, 

hogy a változtatott elhelyezésű szőrökkel történő vizsgálat során az egyre közelebb el-

helyezett szőrök mely pontban nem voltak külön ingerként érzékelhetők. A mérési 

eredményeket a tankönyvben szereplő 140. oldali ábra mintájára saját testükről is fel-

vehetik. 

 A tananyag mennyisége nem feltétlenül engedi meg, de a tanulás tanításának beépí-

tését, a tanulók tanulási szokásainak felmérését projektszerűen végezhetjük el ennél a 

tananyagrésznél A diákok egymásnak előadva tanulási módszereiket ráébredhetnek 

arra, hogy érdemes kipróbálni a sajátjuktól eltérő, esetleg hatékonyabbnak mutatkozó 

tanulási metódusokat, így csökkenthetik a tanulásra szánt időt, miközben több tan-

anyagot sajátítanak el. Bár ebben a korosztályban általában kiforrottabb ismeretfeldol-

gozási stílusok jellemzik a gyerekeket, azonban mindig akad egy-egy jobb módszer. A 

projekt részeként a tanulók táblázatot, posztert készíthetnek a megismert és kipróbált 

módszerekről. Grafikonokkal, táblázatba gyűjtve jellemezhetik az osztály tanulóinak 

tanulási hatékonyságát (ráfordított idő, elolvasott, feldolgozott oldalszám, szerzett je-

gyek átlaga stb.). Saját agyfélteke-dominanciájukat becsülhetik meg, ahhoz tartozó ha-

tékony tanulási módszereket tesztelhetnek magukon. A végén összegezhetik a tanu-

lással kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokat. Mindezeket az információkat továbbta-

nulásuk során is hasznosíthatják. 

 A következő, hagyományos feladat kiegészítéseként a diák készíthet vázlatos rajzot, 

melyben bemutatja az alapvető különbségeket egy gerincvelői vegetatív és egy szoma-

tikus (izom- vagy bőreredetű) reflexív felépítése és működése között. 

Serkentés és gátlás – Szövegkitöltés 

„A fájdalmas ingerrel kiváltott gerincvelői védekező ……………… a kéz hajlítóizmainak 

………………-át eredményezi. Ezzel egyidejűleg szükségszerű, hogy az ……………… hatású feszítő-

izmok elernyedjenek. Ennek szabályozása úgy történik, hogy a reflexívben részt vevő 

érzőneuron egyik ága szinapszist létesít egy gátló ……………… idegsejttel. A gátló neuron a fe-

szítőizom mozgató idegsejtjével ………………-t képez, és a belőle felszabaduló ……………… anyag 

átmenetileg ingerelhetetlenné teszi a ……………… idegsejtet. Ehhez hasonló reflexműködés sza-
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bályozza a lábunk izmait is. Amikor például egy szögbe lépünk, amely megszúrja a lábunk bő-

rét, akkor a hajlítóizmok összehúzódása következtében a combunk, térdünk ………………, így a 

lábunkat fölkapjuk. Ugyanekkor a másik lábunkban viszont a feszítőizmok ………………-nak ösz-

sze, így ez a láb megtartja a testsúlyt.” (11. osztályos tankönyv, 117. oldal) 

A biológiatanári munka egyik jelentős eleme, hogy kellő mértékben ki tudjuk emelni a 

stressz hormonális és idegrendszeri befolyását, valamint hogy felhívjuk a figyelmet a stresszor 

megszüntetésének hiányában fellépő, a neuroendokrin rendszert érintő lehetséges károsodá-

sokra, melyek a zsigeri szervek működését is érinthetik. A mellékvesekéreg–hipofízis–

hipotalamusz funkcionális tengelyben előforduló elváltozások a homeosztázisunk fenntartását 

veszélyeztetik, ezért az egyre terjedő stressz-eredetű betegségek kialakulása ellen hatékonyan 

fel kell lépnünk. Ugyanakkor óvva intjük a pedagógusokat attól, hogy önjelölt pszichológus-

ként nem kívánt kárt okozzanak a tanulókban. A feladatokon keresztül indirekt módon derít-

hető ki a stresszor jelenléte, így akár osztályfőnöki órán folytatott témafelvetéssel enyhíthető 

a stressz okozta negatív hatás. A pánikbetegségben, szorongásban és egyéb idegrendszeri el-

változásban szenvedő diákok természetesen pszichológus szakember által végzett terápia so-

rán sajátíthatják el igazán hatékonyan a stressz okozta betegségek enyhítésének módjait. A 

stressz jelentőségére és különböző típusaira hívja fel a figyelmünket a következő feladat:  

Stresszbetegségek 

„A »jó stressz« a kihívást jelentő, megoldható feladatokat és a fizikai aktivitást jelenti. Ezeknek 

a hatása testi és szellemi téren is ………………. A »rossz stressz« ellenben az állandósult és felol-

datlan feszültségeket jelenti. A folyamatos ………………. hatás miatt az emésztőszervek vérellá-

tása ………………., működése, regenerációja lassul, aminek gyakori következménye a 

……………….-fekély. A szívet serkentő hatások pedig ………………. vérnyomást okoznak, annak 

minden további káros hatásával. A stresszes élet a pihenés hatékonyságát is ………………., ami 

végül tovább fokozza a feszültséget. Jó befektetés, ha az ember le tud mondani egyes remélt 

sikereiről a hosszú távú jólléte érdekében. Ezzel együtt nem zárható ki teljesen a »rossz 

stressz«, mindenkinek vannak hullámvölgyek az életében. Ilyen időszakokban különösen fon-

tos, hogy rendszeres ……………….-sal, vagy más »jó stresszes« tevékenységgel segítsük a szim-

patikus hatás lecsengését.” (11. osztályos tankönyv 145. oldal) 

A hipotalamuszról szóló olvasmány szövegkiegészítésre átalakított feladatával felhív-

hatjuk a figyelmet a szerv hőszabályozásban betöltött szerepére, és kiegészítő kérdések segít-

ségével összekapcsolhatjuk az azonos tankönyvi oldalon fellelhető lázról és lázcsillapításról 

szóló olvasmány által ismertetett problémával. 
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A hipotalamusz szerepe a testhőmérséklet szabályozásában 

„A hipotalamusz a testhőmérséklet szabályozásának ………………….-ja. Egészséges emberben a 

test belső hőmérséklete átlagosan ………………….°C. A bőr ennél hidegebb: hónaljban általában 

36–36,5 °C mérhető. A hipotalamusz hőszabályozó neuroncsoportjai a környezet és a test belső 

hőmérsékletének alakulásától függően szabályozzák a hő-…………………. és hő-…………………. fo-

lyamatokat. Meleg környezetben, illetve a test hőmérsékletének növekedését érzékelve a »hű-

tőközpontból« kifutó ingerület hatására ………………….-nak a hőleadó folyamatok: a bőr erei 

………………….-nak, a rajtuk átáramló meleg vér a környezet felé hőt …………………. át. A verejték-

termelés növekedése pedig a párolgás hő-…………………. hatása miatt …………………. a szerveze-

tet. Hidegben és a test hőmérsékletének csökkenésekor a hűtőközpont működése csökken, és 

aktiválódik a »fűtőközpont«. Ennek hatására a verejtéktermelés …………………., a bőrerek pedig 

………………….. Ha a hőmérséklet még alacsonyabb lesz, akkor akaratlan izommozgások indul-

nak be: a szőrmerevítő simaizmocskák összehúzódása miatt »………………….« jelentkezik, majd 

vacogás, reszketés kezdődik. Az izommozgás hő ………………….-val jár, ez pótolja a szervezet 

hőveszteségét.” (11. osztályos tankönyv, 146. oldal) 

Válaszolj a következő kérdésekre a tankönyv 146. oldalán található Láz és lázcsillapítás 

című olvasmány és a fenti szöveg tartalma, illetve eddigi ismereteid alapján! 

1. A láz kialakításában szerepet játszó fehérvérsejtek ún. pirogén anyagokat kezdenek ter-

melni a kórokozók szervezetbe jutásának hatására. Melyik központ működését ingerelhe-

tik a hipotalamuszon belül az említett fehérvérsejtek? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Milyen biokémiai következményei lehetnek a szervezetre nézve a láz kialakulása során 

megnövekedő hőmérsékletnek? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Hogyan vesz részt egy lázcsillapító gyógyszer a szervezet homeosztázisának helyreállításá-

ban? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Milyen pozitív hatása van a szervezetre nézve a lázas állapotnak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Az idegrendszeri fejezetrész végére a korábbiakhoz hasonlóan egy játékos feladat ke-

rül, amellyel a részösszefoglalás során a fontosabb tartalmakat átismételhetjük, rögzíthetjük. 

A szerteágazó tartalom ellenére a játékosított feladatokkal, táblázatokkal, fogalompárokkal 

segített tananyag-feldolgozás néhány eleme hatékonyabban megragadhat a diákokban, mint 

ha hagyományosabb módszerekkel élnénk. 

limbikus rend-

szer 

paraszimpatikus oldalsó köteg agykéreg GABA 

szimpatikus elülső szarv talamusz nagyagy mag 

leszálló pálya térdreflex szinapszis kisagy dúc 

emésztőmirigy hipotalamusz extrapiramidális 

rendszer 

gerincvelő ideg 

piramisrendszer hátulsó köteg agyvelő akciós potenciál acetil-kolin 

Az érzékszervi fejezetrészhez külön bingót javasolunk: 

szöggyorsulás érhártya csap vakfolt szürkehályog 

zöldhályog pálcika mészkristályok csarnokvíz szaruhártya 

távolra látás közelre nézés szőrsejt Corti-szerv üvegtest 

távolra nézés ínhártya rövidlátás lencsefüggesztő 

rostok 

zsákocska 

sárgafolt retina sugártest szemlencse retina 
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Linkajánló 

 A reflexekről szóló idegrendszeri témakör komplex tananyagban segíti a tanulást. El-

érhető a https://player.nkp.hu/play/124703 oldalról. A szinapszisokról szóló fejezet az 

alábbi linkről érhető el: https://player.nkp.hu/play/124708.  

 Az idegrendszer egészségtanának fejezetét dolgozza fel ötletes formában az alábbi ol-

dal: https://player.nkp.hu/play/112635 

 Az érzékszervek felépítéséről és működéséről szóló fejezetet kiegészíthetjük az alábbi 

linkről elérhető komplex tananyaggal: https://player.nkp.hu/play/124704. 

 A szem felépítését, működését (pl. akkomodáció) könnyedén bemutathatjuk az alábbi 

oldal segítségével: https://player.nkp.hu/play/118619.  

HORMONRENDSZER 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

Amint az a következő táblázatban is látható, a kerettantervi ajánlás meglehetősen bőven méri 

az óraszámokat (8 óra) a hormonrendszer felépítésének és működésének tanulmányozásához. 

Ezt kívántuk az ismeretanyag mennyiségéhez és a tanulható tartalmak fontosságához igazí-

tani. Így alakult ki a táblázat alatt található óratervjavaslat, mely szoros feldolgozási keretet 

ajánl 6 tanóra alatt történő megvalósításhoz. 

Tematikai egység A vérünkben van? – A hormonális szabályozás Órakeret: 

8 óra 

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

vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. A hormon fogalma, a 

hormonális szabályozás elvi alapjai (vércukorszint szabályozása). A 

stressz biológiai értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról 

és vezérléséről alkotott modell általánosításával, az idegi és 

hormonális szabályozás közötti hasonlóságok és különbségek, valamint 

az egységes (neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése 

során.  

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, hipotalamusz, 

agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvesehormonok. 

  

https://player.nkp.hu/play/124703/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/124708/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112635
https://player.nkp.hu/play/124704/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/118619
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57. Az agyalapi mirigy 

58. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy 

59. A mellékvese 

60. A hasnyálmirigy hormontermelése 

61. Összefoglalás 

62. Ellenőrzés (témazáró dolgozat) 

Tartalmi ajánlások 

A hormonokról szóló részben elsősorban a hormonok hatásainak megismerésére és termelő-

désük elváltozásainak következményeire koncentrálunk. A hatásmechanizmus eltéréseinek 

sajátosságai mellett a különböző szabályozási szinteket és azok visszacsatolási módjait is ér-

demes részletesen ismertetni, hiszen így válhat érthetővé a diák számára, hogy mi és miért 

történik egy-egy hormontermelő szerv alul- vagy túlműködése során. (Ugyanis elsősorban eze-

ken keresztül érzékelhető a hatásuk.) Érdemes különös figyelmet fordítva beszélni a gyako-

ribb, életminőséget jelentősen befolyásoló hormonális elváltozások kialakulását hajlamosító 

tényezőkről, prevencionális jelleggel (pl. cukorbetegség, jódhiány, időskori 

pajzsmirigyműködési zavar stb.). 

A bevezetőben említett órakeretbe (8 tanóra) természetesen csak a legfontosabb tar-

talmak férnek bele, mely ismeretek átadását segíti a következő oldalakon fellelhető összefog-

laló táblázat. A táblázat anyagának nagy része kiegészítő jellegű, de az alapvető összehasonlí-

tást elvégezhetjük, és segíthetjük használatukkal a differenciálást is. 
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A hormonok kémiai tulajdonságait, termelődési helyét, hatásait és néhány betegséget 

bemutató táblázat:23 

 A hormon neve Termelő-

dés helye 

Hatásai Ké-

miai 

jel-

lege 

Szabályozása Betegségek 

3
4

. l
ec

ke
 

víz-visszaszívást 

serkentő hormon 

(ADH) 

h
ip

o
ta

la
m

u
sz

 (
ag

y-

al
ap

i m
ir

ig
y 

h
át

u
ls

ó
 

le
b

en
yé

b
en

 t
ár

o
ló

d
ik

) a vese elvezető csatornáiban 

a vízvisszaszívást fokozza 

(antidiurézis) 

fe
h

ér
je

 je
lle

gű
 (

p
ep

ti
d

) 

(vérplazma kon-

centrációja, vér-

nyomás) 

/diabetes 

insipidus: 

akár napi 15 

liter vizelet 

ürítése/ 

oxitocin a simaizmok összehúzódását 

serkenti (tejmirigyek, méh) 

(nemi szervek in-

gerlése) 

 

mellékvese-ké-

reg-serkentő hor-

mon (ACTH) 

ag
ya

la
p

i m
ir

ig
y 

el
ü

ls
ő

 le
b

en
ye

 

serkenti a mellékvesekéreg 

hormontermelését és vérát-

áramlását 

hipotalamuszból 

releasing hormon 

serkenti; általá-

ban serkentett 

hormonok gátol-

ják 

 

pajzsmirigy-ser-

kentő hormon 

(TSH) 

serkenti a pajzsmirigy műkö-

dését, raktározott zsírok bon-

tását 

Basedow-

kór 

növekedési 

(szomatotrop) 

hormon (STH) 

szénhidrát-tartalékok megőr-

zése, fehérjeszintézist, zsír-

égetést serkenti; genetikailag 

meghatározott testméret  

óriás- és tör-

penövés, 

akromegália 

tüszőserkentő 

hormon (FSH) 

tüszőérést, ösztrogének, sper-

miumok termelődését ser-

kenti 

 

sárgatestserkentő 

hormon (LH) 

serkenti: ovulációt, 

ösztrogének és a progeszte-

ron termelődését, here hor-

montermelését 

 

tejelvá-

lasztást serkentő 

hormon 

emlők fejlődése, tej-

termelés megindítása 
  

3
6

. l
ec

ke
 

kortizol és korti-

koszteron 

m
el

lé
kv

es
ek

ér
eg

 

glükóz keletkezése fehérjék-

ből, glikogén építése és táro-

lása, általánosságban a fehér-

jeszintézis gátlása, zsírbontás, 

zsírsavégetés, gyulladások 

csökkentése, 

ellenállóképesség fokozása sz
te

rá
n

vá
za

s 

ACTH, de terhelő 

ingerek is 

 

                                                      
23 Czédulás Katalin vezetőtanár (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium) gyűjtése nyomán. 
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aldoszteron fokozza a Na-ionok visszaszí-

vását, felszívását és a K-ionok 

kiválasztását 

a keringési rend-

szerből 

 

szexuál-szteroi-

dok 

csont- és izomrendszer erősö-

dése 

 „kelet-né-

met úszó-

nők” 

adrenalin 
m

el
lé

kv
es

e-
ve

lő
 

glikogén lebontása glükózzá, 

raktározott zsírok mobilizáci-

ója; koronária-, izomér- és 

hörgőtágulat 

am
in

o
sa

vs
zá

rm
az

ék
 

idegrendszerből 

(Cannon-féle 

vészreakció) 

 

 

noradrenalin vérnyomásemelés, méhössze-

húzódás, pupillatágulat, bél-

mozgás lassul, libabőr 

 

3
5

. l
ec

ke
 

tiroxin és 

trijód-tironin 

p
aj

zs
m

ir
ig

y 

szénhidrátok lebontását, fe-

hérjeszintézist serkentik, rak-

tározott zsírokból zsírsavak, 

szénhidrátokból is  a vér 

zsírsavszintje emelkedik; alap-

anyagcsere (O2-fogyasztás) 

nő; idegrendszer normális fej-

lődése, csontfejlődés; testhő-

mérséklet fenntartása 

TSH Basedow-

kór, krete-

nizmus, 

golyva, mix-

ödéma 

kalcitonin vér Ca2+-szintjét csökkenti 

(gátolja a Ca2+-leadását a 

csontokból 

fe
h

ér
je

 je
lle

gű
 (

p
ep

ti
d

) 

vér Ca2+-koncent-

rációja 

 

 

parathormon 

m
el

lé
k-

p
aj

zs
-m

i-

ri
gy

 

vér Ca2+-szintjét emeli (bélben 

a felszívódását, csontokból a 

vérbe kerülését serkenti, kivá-

lasztását gátolja) 

 

3
7

. l
ec

ke
 

inzulin 

h
as

n
yá

l-
m

ir
ig

y 

vércukorszintet csökkenti; 

(májban glükózból glikogén) 

fehérjeszintézist, zsírsavak 

szintézisét serkenti 

vércukorszint, 

adrenalin, idegi 

hatások 

diabétesz 

glukagon vércukorszintet emeli (máj-

ban glikogénből glükóz), zsír-

lebontás 

vércukorszint  

IV
.f

ej
ez

et
 

tesztoszteron here nemi jellegek kifejlődése, 

ivarsejtek termelődése 

sz
te

rá
n

vá
za

s 

FSH, LH 

 

 

ösztrogének petefé-

szek (tü-

sző) 

nemi jellegek, méh-nyálka-

hártya vastagodása 

 

progeszteron petefé-

szek (sár-

gatest) 

ovuláció kiváltása, a méhnyál-

kahártya előkészítése az emb-

rió befogadására 
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A szokásos fogalomcsoportok szerinti feldolgozásban a következő elemek összerendezése ja-

vasolt: 

 külső elválasztású mirigy – belső elválasztású mirigy 

 autokrin – parakrin – endokrin szabályozás 

 agyalapi mirigyben termelt – hipotalamuszban termelt, agyalapi mirigy hátulsó lebe-

nyében tárolt hormok 

 (hipotalamusz által termelt) realising faktor – inhibiting faktorok 

 hipotalamusz  faktor  hipofízis TSH pajzsmirigy  tiroxin + feed back  

 fehérje – aminosav-származék – szteroid típusú hormonok, hatásmechanizmusuk 

 kalcitonin – parathormon antagonizmus (Ca-háztartás) 

 inzulin (vércukorszint-csökkentő) – egyéb, vércukorszintre is ható hormonok (adrena-

lin, glukagon, kortizol stb.) 

 hipofunkció – hiperfunkció 

 kreténizmus – arányos törpeség 

 (diabetes insipidus – diabetes mellitus) 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A hormonokról szóló fejezetrész több kisebb olvasmányt tartalmaz, melyek feladatként ke-

véssé alkalmasak a tananyag rögzítésére. Helyettük több, dolgozatfeladatként is beilleszthető 

kérdéssort közlünk, akár osztályon belüli, különböző szintű differenciálást segítve. A játékosí-

tás elveit kihasználva a nehezebb feladatokat megoldók több pontban részesülhetnek. 

A következő táblázatos feladatokkal ötféle, három különböző szintű (verseny-, emelt 

és középszintű) ellenőrző kérdéscsoportot kívánunk bemutatni. Az első versenyszintű problé-

mafeladatot mutat be, a második egy emelt szintre javasolt táblázat. A táblázat beírandó ré-

szeit vagy a diáknak saját magának, vagy nagyon sok lehetőség közül kiválasztva kell kitöltenie. 

A következő táblázat a második középszintű változata. Az utolsó két táblázattal hagyományos 

„A” és „B” csoportos feladatokat mutatunk be, így középszinten egész osztályokra vonatko-

zóan is használható változattal kívánjuk a pedagógusok eszköztárát gazdagítani. 
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1. feladat  

Töltsd ki a táblázatot 5 hormon fontosabb információival kapcsolatban!24 16 pont 

     

   

    

    

Beírandók tartalmak: 

 aminosav 

 a vizelet kialakítása 

 tiroxin 

 a szénhidrátok tartalékolása 

 hipotalamusz 

 peptid 

 só-vízháztartási hormon 

 vazopresszin 

 női nemi szervek serdülőkori fejlődése 

 szteránvázas 

 mellékvese 

 a sejtek oxigénfogyasztásának növelése 

 petefészek 

 ösztrogén 

 pajzsmirigy 

 szénhidrátanyagcsere-hormon 

  

                                                      
24 Fazekas György – Szerényi Gábor: Problémafeladatok biológiából (Scolar Kiadó, Budapest, 1999) 
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2. feladat 

Antagonista hormonok25  

Az alábbi táblázatba a vér két, különböző paraméterét (Ca2+-koncentráció és vércukor-

szint) szabályozó antagonista (ellentétes hatású) hormonpárokkal kapcsolatos információkat 

kell beírnod. 18 pont 

 

3. feladat 

Antagonista hormonok 

Az alábbi táblázatba a vér két, különböző paraméterét szabályozó antagonista (ellen-

tétes hatású) hormonpárokkal kapcsolatos információkat kell beírnod. 14 pont 

A vér vizsgált paraméterének 

neve 

Ca2+ -koncentráció vércukorszint 

A paraméterre ható hormon 

neve 

    

A hormon termelődésének he-

lye 

    

A hormon hatása a vér paramé-

terére (csökkenti vagy növeli) 

   

A hormon termelését szabá-

lyozó tényező 

   

                                                      
25 Czédulás Katalin vezetőtanár (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium) témazáró dolgozatából. 

A vér vizsgált paramé-

terének neve 

  

A paraméterre ható 

hormon neve 

    

A hormon kémiai jel-

lege 

  

A hormon termelődé-

sének helye 

    

A hormon hatása a 

vér paraméterére 

(csökkenti vagy nö-

veli) 

   

A hormon termelését 

szabályozó tényező 
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4. feladat 

A csoport – Töltsd ki a táblázat üresen maradt részeit! A kihúzott rubrikákba ne írj! 15 pont 

A hormontermelő szerv 

neve 

A hormon 

neve 

A hormon hatása A hormontermelő 

szerv alulműködése so-

rán bekövetkező válto-

zás 

   kretén törpeség 

  simaizom-összehúzó hatás - 

 parathormon   

mellékvese velőállománya   - 

 ösztrogén  - 

  csökkenti a vércukorszintet  

5. feladat 

B csoport – Töltsd ki a táblázat üresen maradt részeit! A kihúzott rubrikákba ne írj! 15 pont 

A hormontermelő 

szerv neve 

A hormon neve A hormon hatása A hormon túltermelődése 

során bekövetkező válto-

zás 

 antidiuretikus 

(vazopresszin) 

  

  genetikailag meghatározott 

testméret elérése 

 

  az adrenalinnal ellentétes 

hatás a vércukorszintre 

- 

   a sejtek túlzott oxigénfo-

gyasztása, a szervezet fo-

gyása, kipirulás 

 kalcitonin  - 

 progeszteron  - 
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A hormonok működéséről szóló bűvös négyzet a tankönyvi ábrák közül azokat tartal-

mazza, melyek utalnak a hormon hatására vagy az alul- és túltermelődésük következményeire. 

Ezek közül a nehezen felismerhetők egyre magasabb szintű elvonatkoztatási képességet kí-

vánnak a diáktól, fejlesztve a problémamegoldó képességét. 

   

 

 

 

   

Linkajánló 

 Komplex oktatócsomagot találunk a https://player.nkp.hu/play/118631 oldalon a hor-

monokról és a belső elválasztású mirigyekről. 

 A hormonrendszer megbetegedéseit elemzi a https://player.nkp.hu/play/112631 lin-

ken található tartalom, „orvos válaszol” stílusban. 

  

https://player.nkp.hu/play/118631/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112631
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V. fejezet – Új kezdetek: szaporodás, szexualitás 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

Az emberi fajfenntartás témakörét 6 leckére tagoltan találjuk a 11. évfolyamos könyv zárófe-

jezetében. A kerettanterv nyolc órában állapítja meg az optimális tanóramennyiséget. Ez a 

feldolgozási idő az összefoglaló és ellenőrző órával tízre bővül. 

Tematikai egység Új kezdetek – Szaporodás, szexualitás Órakeret: 

8 óra 

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

hormonok hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak 

megértése a szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján.  

Az egyirányú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi 

működések példáján. 

A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást segítő 

önismeret fejlesztése. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), klónozás, tüsző, 

sárgatest, tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), 

sárgatestserkentő és sárgatest-hormon (progeszteron), hím nemi 

hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, megtermékenyülés, 

beágyazódás, magzat, méhlepény. 

Javasolt tanmenet az V. fejezetre: 

63. A nemiség 

64. A hím ivarszervek 

65. A női ivarszervek 

66. Női nemi ciklus szabályozása 

67. A várandósság és a szülés  

68. A szexualitás 

69. Fogamzásgátlás, családtervezés, szexuális úton terjedő betegségek 

70. Az ember posztembrionális fejlődése 

71. Összefoglalás 

72. Ellenőrzés (témazáró dolgozat) 

Tartalmi ajánlások 

Terjedelmét tekintve a legkisebb lélegzetvételű egység a 11. évfolyam számára írott tankönyv-

ben, azonban annál nagyobb jelentőségű a tanulók számára a szaporodás és szexualitás feje-

zete. A legnagyobb körültekintéssel illik e témához kezdeni: pubertáskori tévhiteket, rosszul 
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rögzült viszonyulásokat oldhatunk fel. Ugyanakkor amennyiben a szexualitáshoz, a nemiség-

hez, a családtervezéshez, a terhesség állapotához, a szülés és születés folyamatához, a nemi 

betegségekhez, a pornográfia megítélésének kérdéseihez kötődő témákat nem az elvárható 

objektivitással dolgozzuk fel, későbbi életükre nézve negatív attitűdöket is kiépíthetünk diák-

jainkban.  

Általánosan beváltnak mondható a „laza”, megengedő, de egyben személyes felelős-

séget is sugárzó, bizalmat ébresztő, de nem bizalmaskodó tanári szerep felvállalása a témakör 

tárgyalásánál. Amennyiben a pedagógus úgy látja, hogy a diákok kényes témákat érintő kér-

déseitől zavarba jövő tanár szerepében nem érezné jól magát, hívjon a tanórára pszichológus, 

szexológus, szülésznő stb. szakembert, orvost, aki a felsorolt területeken tanácsadói szinten is 

járatos, így elkerülheti a nem kívánt pillanatokat.  

Minden tanári élethelyzetre vonatkozóan kijelenthetjük, hogy nem lehet olyan álla-

pota (gyermektelen, sokgyerekes, párkapcsolatban élő, elvált, egyedülálló, hetero- vagy ho-

moszexuális stb.), melyben a pedagógus ne hangsúlyozhatná a tanulók számára elfogulatlanul 

az emocionális tényezők erejének fontosságát a párkapcsolatokban és egyéb viszonyokban, a 

generációk közötti különbségek tiszteletének lényegét, a szexuális együttlét, a szülés, a szüle-

tés intimitásának jelentőségét, az endorfinnövelő testi és lelki kapcsolatok kiépítésének nél-

külözhetetlenségét. 

A szaporodás témakörének kimeneti követelményeiben a fenti pontok csak nagyon 

halványan tűnnek fel. Leginkább az általános fogalmak (váltivarúság, ivari kétalakúság, belső 

megtermékenyítés, elsődleges és másodlagos nemi jellegek), a női és férfi nemi szervek fel-

építésének és működésének részletei, a megtermékenyítés és a barázdálódás néhány lépése, 

illetve az embrionális és posztembrionális szakaszok jellemzői kerülnek elő. Középszintű szó-

beli érettségi tételekben ajánlott a fogamzásgátlás, családtervezés témáinak megjelenítése. 

Fogalomcsoportok a szaporodás és szexualitás témakörben: 

 nem / sexus (lat. secare, sectum: „vág, metsz”) 

 váltivarúság – szexuális dimorfizmus / ivari kétalakúság – belső megtermékenyítés 

 elsődleges nemi jelleg – másodlagos nemi jelleg 

 kromoszomális nem – gonadális nem – hormonális nem – tanult nem (nevelés) – pszi-

choszexuális nem26 (nemi identitás) 

  

                                                      
26 http://mek.oszk.hu/03600/03622/html/ alapján. 

http://mek.oszk.hu/03600/03622/html/
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 hím- és női ivarszervek felosztása: 

 nő férfi 

gonádok / ivarmiri-

gyek 

petefészek here 

járulékos mirigyek, 

elvezető járatok 

méhkürt, petevezeték, méh, 

(méhnyak, méhszáj), Bartholin-

mirigy 

mellékhere, ondóvezeték, ondó-

hólyag, prosztata, húgycső, 

Cowper-mirigy 

párzószerv hüvely hímvessző 

külső nemi szervek kisajak, nagyajak, csikló hímvessző, herezacskó 

A tankönyvi 172. oldali ábra értelmezéséhez szükséges elemek a 28 napos ciklusra: 

 hipotalamuszban: LH (ovuláció) / FSH 

 petefészek: tüszőérés  ovuláció (14. nap, termékeny néhány nap)  sárgatest 

 petefészekhormonok: tüszőhormon (ösztrogén) – (sárgatest-hormon) progeszteron 

 méh: menstruáció (néhány nap) – nyálkahártya regenerálódik – vérbő nyálkahártya 

A hímivarsejt útjának bemutatása a kétféle ivarrendszer különböző metszési síkú stilizált áb-

ráján: 

 

 ondó összetétele: hímivarsejt – fruktóz – lúgos váladék – C-vitamin – prosztaglandin  

 hímivarsejt: fej (akroszómával) – nyak (mitokondrium) – farok (ostor) 

 megtermékenyítés (általában petevezetékben)  zigóta barázdálódás: szedercsíra 

 hólyagcsíra (beágyazódás (7-10. nap)  bélcsíra (embrió)  magzat (3. hónaptól) 



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

125 

 embriópajzs – belső csíralemezből: bélcső, légzőhám – középső csíralemezből: kerin-

gési, kiválasztó, húgyivarrendszer, mozgás szervrendszere – külső: kültakaró hámja, 

idegrendszer 

 Az embrionális fejlődést mutató ábrán27 egyszerűsített formában látjuk a méhben elő-

forduló képleteket a terhesség 3. hónapja előtt: 

 

 terhesség ideje alatt ható egyéb hormonok: hCG (chorinboholy/méhlepény termeli) – 

oxitocin (hipotalamusz nagysejtes magvainak neuroszekrétuma) 

 a 280 napos / 40 hetes terhesség végén szülés, szakaszai: tágulási szakasz (vajúdás) – 

kitolási szakasz (újszülött világra jön) – lepényi szakasz (közvetlenül a kitolási után a 

méhlepény is leválik és távozik a szülőcsatornán) 

 fogamzásgátlási módszerek, adott kategórián belül a hatékonyságuk (Pearl-index) sor-

rendjében 

  

                                                      
27 Villányi Attila: Biológia feladatgyűjtemény 15–18 éveseknek (Műszaki Kiadó, Budapest, 1999) alapján. 
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 orvosi ellenőrzést nem igényel orvosi ellenőrzést igé-

nyel 

ivarsejtek talál-

kozását gátló 

 „kimosakodás” 

 megszakított közösülés 

 pesszárium 

 előbbi spermiciddel kiegészítve 

 naptármódszer (testhőmérséklet mérése, 

hüvelyváladék, méhnyaknyák vizsgálata) 

 óvszer (nemi betegségek ellen is) 

 fogamzásgátló tab-

letta 

 meddővé tétel (ste-

rilizálás / elkötés) 

beágyazódást 

gátló, meg-

szüntető 

  spirál, hurok 

 esemény utáni tab-

letta 

 abortusz 

 nemi úton terjedő betegségek, fertőzést kiváltók: 

virális eredetű HPV  szemölcs / méhnyakrák 

herpesz 

HIV  AIDS 

bakteriális eredetű szifilisz (vérbaj) 

gonorrhea (kankó, tripper) 

eukarióta eredetű Trichomonas-fertőzés (hüvelyostoros) 

Candida-fertőzés (gomba) 

meddőségi tényezők: 

 férfiak: merevedési zavar (szervi, pszichés) – csökkent hímivarsejtszám – hímivarsejtek 

mozgékonyságának csökkenése 

 nők: peteérési zavar – ivarutak elzáródása – beágyazódás zavara 

megoldások: 

 mesterséges ondóbejuttatás – hormonhatású gyógyszerek – műtét – mesterséges 

megtermékenyítés (lombikprogram) 

posztembrionális szakaszok: 

 újszülöttkor (első hónap végéig) 

 csecsemőkor (első év végéig) 

 kisgyermekkor (7. év végéig) 

 kölyökkor (pubertásig) 

 serdülőkor (fiúk 13–15 éves, lányok 11–14 éves koruktól) 
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 ifjúkor (a pubertás végétől 20–25. éves korukig) 

 felnőttkor (65. év végéig) 

 időskor 

 halál 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A következő ábrás feladatok a tananyag összefoglalásakor vagy ellenőrzés során to-

vábbi kérdésekkel kiegészítve használható: 

 

A férfi és női ivarszervek felépítését, az ivarsejtek útját bemutató ábra 

 

Az embrionális fejlődés korai szakaszát bemutató ábra 
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A szaporodás témakörének bingó játéka más alapfogalmak beiktatásával is használ-

ható ismétléshez, összefoglaláshoz a témakör végén: 

méh petevezető gumióvszer ondóvezeték ovuláció 

embrió zigóta mellékhere ondóhólyag hipotalamusz 

magzat petesejt hímivarsejt here FSH 

hüvely megtermékenyítés petefészek progeszteron LH 

menstruáció hímvessző csikló ösztrogén megszakított közösülés 

Linkajánló 

Az ajánlott NKP-tartalmak általában nagyobb számban fordulnak elő. A témához csak egyetlen 

linket ajánlunk. Amennyiben szükséges, angol keresőszót használva (embryonic development) 

hatékonyabban lelhetünk rá a kívánt animációra, videóra.  

 A szaporodás témakörében a zigóta kialakulásáról szóló animációt itt találjuk: 

https://player.nkp.hu/play/143887  

 „Keress rá” 

A tankönyvi bokszokban található kifejezések közül néhány magyarázatát a kézikönyvben is 

megadjuk. A válaszok internetes keresésekhez köthetők. 

anozmia: a szagérzékelés képességének hiánya. 

borostyán szülő: hite az, hogy a világ tele van veszélyekkel, amelyektől a gyermekét meg kell 

védenie. 

Carhart-csipke: otoszklerózisra jellemző hallásvizsgálati jel, amikor a tisztahang audiogramon, 

2 kHz-nél a csontvezetéses küszöb mintegy 15 dB-lel megemelkedik. 

ciliáris dyskinesia (PCD): recesszív autoszomális elváltozás, a hengerhámot borító csillók szer-

kezetének elváltozása, alkotóelemeinek részleges vagy teljes hiánya, károsodása mutató. 

cink-ujj fehérjék: DNS bázisszekvenciájának a felismerésében szerepet játszó fehérjékhez kö-

tődve, a genetikai információ átadását szabályozzák. (Ezek az úgynevezett „cink ujjak” (zinc 

fingers) 9–10 cink(II)iont tartalmaznak tetraéderes koordinációban. A cink-ujj alakjáról és arról 

kapta a nevét, hogy egy cinkatom koordinatív kötéseivel tartja össze a motívumot.) 

https://player.nkp.hu/play/143887/false/undefined
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C-lista: erre a listára veszik fel azokat a dizájner drogokat, amelyeket azért fejlesztettek ki, 

hogy az illegális drogok legális helyettesítő szereiként lehessen használni. 

Cu-Zn-egyensúly: A szervezetben működő cinket és rezet tartalmazó szuperoxid-dizmutázok 

a mitokondriumokban és a mikroszómákban állandóan keletkező szuperoxid anionok semle-

gesítését végzik, ezzel antioxidáns szerepet töltenek be, pl. a szív egészségét befolyásolják. 

Marhamájból lehet pótolni ezeket az anyagokat. 

dizájner drogok: szintetikus kannabinoidokkal dúsított anyagok, legtöbbször füstölőként van-

nak forgalomban, leginkább cigarettában, vízipipában szívják. 

E440 adalékanyag: pektin – a növényi sejtfalban előforduló, zselésítésre használt anyag. 

egészségértés: azt a képességünket jelenti, hogy mennyire tudunk egészségügyi kérdésekben 

eligazodni, mennyire értjük az egészségügyi információkat és mennyire tudjuk azokat haszno-

sítani.  

elektromiográfia: az izomrostok elektromos tevékenységének vizsgálatára, a mozgatóidegek 

ingerületvezetési sebességének mérésére és rögzítése grafikus módszerrel szolgáló eljárás. 

endokrin diszruptor: a belső elválasztású mirigyek működését károsító, hormonális rend-

szerbe beavatkozó anyagok. 

folsav: „folium”: levél; B9- vagy M-vitamin, velőcső záródását segítő, vérképzésben is részt 

vevő glutaminsav-származék. 

fotikus tüsszentési reflex: fény által kiváltott tüsszentési reflex. 

gesztációs diabétesz: terhességi cukorbetegség. 

glomeruláris filtrációs ráta (GFR): a vesék működését jellemző paraméter, amely megadja a 

vesén átszűrődő folyadék mennyiségét, térfogatát. 

günander: androgün, hermafrodita. 

HAPPY-hét: a cukrosüdítő-bevitel csökkentését és az ingyenes vízellátás biztosítását célzó kez-

deményezés. 

Huntington-kór: autoszomális dominánsan öröklődő neurodegeneratív betegség. 

ionofór: ionok lipidmembránban történő átjutását segítő ioncsatorna vagy mozgékony mole-

kula, mely hidrofób részeivel a membrán felé néz; mikroorganizmusok, T-sejtek termelik. 

jódprofilaxis: jódtúladagolás, napi jódbevitel 500 µg/nap felett – a pajzsmirigy jódfelvétele, a 

jódbeépülése akadályozott (Wolf-Chaikoff hatás), nukleáris katasztrófa esetén kezelési lehe-

tőség. 

Korotkov-hangok: a vérnyomásmérés során a sztetoszkóp által hallható, a véráramlás megin-

dulására utaló kopogó, majd elhalkuló hangok. 

mitokondriális betegségek: nagy energiaigényű szervek, szervrendszerek (idegrendszer, 

izomrendszer, szív) heterogén megjelenésű betegségei. 
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obstruktív légzészavar (COPD): olyan betegségállapot, amelyet nem teljesen reverzibilis légúti 

áramláskorlátozottság jellemez. 

periméter: a látótér meghatározására szolgáló eszköz. 

priapizmus: a kismedencei vénák elzáródásának kellemetlen következménye az állandósuló 

merevedés, amely nagyon gyakran fájdalommal is jár. 

PTSD: védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel, az eseményekhez 

kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése. 

RuBisCo: a fotoszintézis sötétszakaszában működő ribulóz-1-5-biszfoszfát-karboxiláz-oxigenáz 

enzim rövidítése. 

std: sexually transmitted diseases, azaz szexuális úton terjedő betegségek. 

tcst: természetes családtervezés. 

timpanometria: a fülbe kis gumiszondát helyezve a vizsgált személy hangot hall, illetve kis 

nyomásváltozást észlel, a dobüreg nyomásviszonyairól, illetve a dobhártya rezgőképességéről, 

esetleges dobűri folyadékról ad fölvilágosítást a gépi mérés. 

transzgenerációs trauma: korábbi, más generációkban elszenvedett traumák hatása a követ-

kező generációkban is megjelenhet. 

vaginizmus: a gát és a hüvely izmainak görcsös állapota, mely akadályozza a közösülést. 

vernalizáció: (lat. ver: „tavasz”) egyes növények egymást követő fejlődési szakaszainak kivál-

tásához átmenetileg alacsony hőmérséklet szükséges (pl. az őszi gabonák kelés után bizonyos 

ideig – 20—50 napig – 0–2°C közötti hőmérsékletet igényelnek, hogy utána, az idő 

fölmelegedtével, virágzásnak induljanak. A vernalizációt (jarovizációt) mesterségesen is elő le-

het idézni (jarovizálás). 

virilizáció: „vir” – férfi; a férfias jellegek fokozott megjelenése, általában nőkben, melynek oka 

a mellékvesék androgén (tesztoszteron és hasonló hormonok) termelésének fokozódása. 

Zeigarnik-hatás: azt a jelenséget írja le, hogy az emberek befejezetlen dolgokra könnyebben 

visszaemlékeznek, mint a befejezettekre. 

II.2.3. A 12. évfolyam számára készült tankönyv felépítése 

A tankönyv a biológia és egészségtan tantárgy 11–12. évfolyamaira vonatkozó ismeretek közül 

annak utolsó néhány részével foglalkozik. A kötet négy nagyobb fejezetből áll, melyek sorrend-

ben a következők: 
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I. Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika 

A genetikai információáramlás lépéseit taglalja a fejezet, a DNS megkettőződésének 

illetve az RNS- és fehérjeszintézis folyamatain végigvezetve a tanulót. A fejezet a ko-

rábban megtanult szerves kémiai és molekuláris biológiai ismeretekre épül. 

II. Nemzedékről nemzedékre – Az öröklődés törvényei 

A genetikai alapfogalmak tisztázása után az egy és többgénes öröklődés sajátosságait 

mutatja be ez a fejezet. A mendeli genetika ismertetésén kívül megismerkedtet a mo-

dern genetikai fogások alapjaival, a géntechnológia klónozás és egyéb genetikai módo-

sítások eszközeivel, módszereivel. Helyenként kifejezetten újszerű témaválasztással 

segít a diákoknak az utolsó évtizedek technológiai fejlődésének megismerésében, a ge-

netika mint tudományterület aktuális helyzetének feltérképezésében.  

III. Az élet lehetőségei és az evolúció 

Az élet megjelenésének lehetőségeivel is foglalkozó fejezetben, a földtörténeti korsza-

kok ismeretének birtokában hatékonyan tudnak a tanulók tájékozódni arról, hogy me-

lyik élőlénycsoport mikor, milyen körülmények között jelent meg, élte virágkorát és 

tűnt el addigi élőhelyéről. Az ember megjelenése és fejlődése csak nagyszámú evolú-

ciós léptékű változáson keresztül valósulhatott meg, ezt is bemutatja a fejezet. 

IV. Az ember egyéni és társas viselkedése 

Az emberi viselkedés gyökereivel, sajátosságaival foglalkozik ez a fejezet. A tárgyalt ré-

szek válaszokat keresnek többek között a következő kérdésekre: Hogyan befolyásolják 

a közösség elvárásai egyéni életünket és egészségünket? Mi ébreszti föl és mi gátolja 

az emberi együttműködés és agresszió formáit? Mi az oka és jelentősége biológiai sok-

féleségünknek. 

 

V. Gazdálkodás és fenntarthatóság 

A fejezet tömören ismét bemutatja a bioszféra legfontosabb problémáit, azok forrását, 

és megoldási javaslatait. Ezek közül alig jelenthet alapjaiban újat bármelyik lecke, azon-

ban a téma jelentősége miatt nem lehet elégszer ismételni. Ugyanakkor azokban a jobb 

képességű osztályokban, ahol a tényanyag ismertetése már nem alapvető szükséglet, 

érdemes a jelenségek mögé mélyebben is betekinteni. Javasolt irányok 

 Más civilizációk sikeres, és kudarcos tanulságai. Ennél különösen érdemes a meg-

adott irodalmat valamilyen módon feldolgozni (Jared Diamond: Összeomlás) 

 Az etológiai ismereteket felhasználva és az ember viselkedését megvizsgálva a vál-

tozás lehetőségeit összegyűjteni. Pl. hogyan lehet a környezetterhelő szokásokat 

leépíteni, csoportnyomás hatása, tanult viselkedések szerepe, időkorlátos viselke-

dés stb. 
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 Kevésbé ismert környezetterhelő tevékenységek, jelenségek bemutatása. Pl. házi 

kedvencek ökológiai lábnyoma, Allan Savory: Holistic Planned Grazing stb. 

A disputázás gyakorlását előtérbe helyezve, a projektmódszerek elveit alkalmazva továbbra is 

fejleszthetők diákjaink a kötelező érettségi tárgyak vizsgáira történő felkészülés időszakában 

is. 

I–II. fejezet – Megfejthető üzenetek – molekuláris genetika; Nemzedékről nemzedékre – az 

öröklődés törvényei 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

Mivel a kerettanterv az utolsó két év biológiaanyagának feldolgozásában enged mozgásteret, 

ezért a tankönyvsorozat szerzői jobbnak látták, hogy a 12 leckére tagolt két fejezetnyi, a ge-

netikai információhordozókról szóló és a genetika törvényszerűségeit tárgyaló részeket az 

utolsó évfolyam tankönyvébe sűrítsék. Egyrészt az indokolta a választást, hogy a két fejezet 

tananyaga szorosan egymásra épül, így nem kell sok időt szánni az ismétlésre az egyébként is 

12. évfolyamra szánt genetikai rész előtt. Másfelől a III. fejezet (Az élet lehetőségei és az evo-

lúció) megfelelő előkészítése indokolhatja a hosszabb időt, melyet a diák a genetikai tartalom 

elemzésével tölt. 

A kerettantervi és érettségi követelmény többször is szorosan egymásra épülőként te-

kint a tankönyvi első és második fejezet tananyagára, ezért az ide vonatkozó ajánlásokat 

együttesen közöljük. 

A fejezetek feldolgozására ajánlott idő a kerettanterv szerint összesen 16 óra, ugyan-

akkor az anyag terjedelmét tekintve és a tankönyv leckéinek bontását figyelembe véve kissé 

módosíthatunk a 10+6 órás kerettantervi, fejezetcímek alapján következő beosztáson. A java-

solt óratervet kissé kibővítve, két ellenőrző és néhány gyakorlóórával ajánljuk. 

Tematikai egység Nemzedékről nemzedékre – az öröklődés törvényei Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma.  

Az ivaros szaporodás genetikai lényege. Vércsoport-antigének. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az információkifejeződés 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. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

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

beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 
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Tematikai egység Megfejthető üzenetek – Molekuláris genetika Órakeret: 

10 óra 

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

A sejt fölépítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való 

hasznosságának belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. 

Vizsgálati módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi 

körének értelmezése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes 

időzítésének megértése.  

Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti 

igény felkeltése. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

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

differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 

1. Év eleji ismétlés 

2. DNS – a biztonsági mentés 

3. RNS – a futtatható program 

4. Fehérjeszintézis – a program futtatása 

5. Gyakorlás 

6. A genetikai állomány változatossága 

7. A sejtosztódás – mitózis 

8. A sejtosztódás – meiózis 

9. Összefoglalás 

10. Ellenőrzés 

11. Genetikai alapfogalmak 

12. Egy gén, egy tulajdonság 

13. Nemhez kötött öröklődés 

14. Gyakorlás  

15. Változatok több génre  

16. Mennyiségi jellegek öröklődése 

17. Az emberi öröklődés 

18. Gyakorlás 

19. A géntechnológia 

20. A genetika jelentősége 

21. Összefoglalás 

22. Ellenőrzés (témazáró dolgozat) 
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Tartalmi ajánlások 

Mivel az először megjelent kísérleti tankönyvet kipróbáló tanárok nagy része azt javasolta, 

hogy az RNS- és fehérjeszintézis, illetve a DNS-szintézis leckék legyenek tartalmilag szétbontva, 

és sorrendjüket tekintve kezdődjön a könyv a DNS-replikálásról szóló résszel, az első fejezet 

első három leckéje már ennek szellemében készült. A tankönyvhöz tartozó munkafüzetben a 

fejezetek szerinti megbontás csak részlegesen valósult meg: a 2. és 3. fejezet feladatait egy 

csokorba fogták a szerzők, a feldolgozás szempontjából hatékonyabb, komplexebb megköze-

lítést tartva szem előtt. 

A tananyag feldolgozása és a könyvben található bevezető olvasmány megismerése 

előtt érdemes a tankönyvi vonatkozású témákat más szemszögből is megközelíteni. Időrendi, 

szinte meseszerű áttekintést adhat diákok és tanárok számára egyaránt Mark Henderson 

genetikával foglalkozó könyve (GENETIKA / 50 fogalom, amit ismerni kell. Ventus Libro Kiadó, 

2010), mely könnyen fogyasztható stílusban, ugyanakkor tartalmi és szaknyelvi szempontból 

is megfelelő minőségben ír a molekuláris genetikai alapokra épülő folyamatokról. A könyv 

tartalmazza azokat az összefüggéseket a genetika tudományterületeinek fejlődésével 

kapcsolatban, melyek alapján könnyen felépíthetővé válik többek között a tankönyv néhány, 

például a géntechnológiával foglalkozó, modern kutatások eredményét bemutató leckéje is. 

Minden tulajdonságunk öröklődésének alapja az értelmes információk továbbadása. 

Mint ahogy a sejt az élő szerveződés, a populáció az egyed feletti szerveződési szintek, vagy a 

faj a rendszerezés alapegysége, úgy a gének az öröklődő információ legkisebb értelmes enti-

tása. A „gén” kifejezés eredete28 az angolból (gene – W. Johanssen dán botanikus alkotása 

1909-ből) átvett német (Gen) szóra vezethető vissza, mely a nemz (gennaó) és törzs (genea) 

görög kifejezésből származtatható. 

 

A diákok számára legkönnyebben a kísérleti tartalmakon keresztül közelítve juthatunk 

a genetikai információnk felépítésének és működésének megértéséhez vezető úton. Az ugyan-

arra a problémára vonatkozó számtalan spekulatív vagy kísérleti megközelítés inspirációt ad-

hat a tanuló számára is, hogy saját életében felmerülő problémákat igyekezzen minél több 

oldalról megközelíteni, hogy megtalálja a megfelelő módszert a megoldásra. Ezt tette 

Meselson és Stahl, amikor némi anyagismerettel CsCl-ot használt a sűrűséggradiens indukálá-

sára, vagy a többféle megközelítést választók harcában Watson és Crick, akik sokak szerint 

Rosalind Franklin kezéből vették ki a Nobel-díjat, amikor publikálták a DNS-szerkezetről szóló 

Nature-cikket. 

                                                      
28 Tótfalusi István: Idegenszó-tár (Tinta Kiadó, Budapest, 2008) 
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A DNS szerkezetével, replikációjával, örökítő sajátságával kapcsolatos XX. századi vizsgálatok, 

felfedezések: 

1910: Thomas Hunt Morgan – a kromoszómák géneket hordoznak 

1926: Morgan – génelmélet 

1928: Frederick Griffith – baktérium-transzformáció Streptococcus pneumoniae S- (fer-

tőző) és R-változataival – egerek fertőzése elölt S- és élő R- változatokkal  fertő-

zés (élő R-változatok megjelenése) 

1944: Oswald Avery és munkatársai – hidrolízist katalizáló enzimekkel bizonyítják, hogy a 

DNS az információhordozó (DN-áz hatására nem keletkezik a vizsgálat mintákban 

elő, fertőző S-ágens) 

1952: Alfred Day Hershey és Martha Chase – bakteriofágokkal végzett izotópos vizsgálattal 

bizonyítják, hogy a vírus DNS-e jut be a fertőzött sejtbe  DNS az örökítésért fele-

lős 

1952: Rosalind Franklin – elkészíti a „Photo 51” című röntgendiffrakciós felvételt a DNS 

antiparalel, kettős hélix szerkezetéről 

1953: James Dewey Watson, Francis Crick és Maurice Wilkins – meghatározzák a DNS ket-

tős hélix szerkezetét 

1958: Matthew Meselson és Franklin Stahl – a DNS szemikonzervatív replikációját bizo-

nyítják CsCl-os sűrűségmérés módszerével (több generáción keresztül „könnyű N”-

tartalmú táptalajon nevelve a korábban sokáig „nehéz N”-tartalmú talajon tartott 

baktériumok DNS-sűrűségét vizsgálták) 

1966: Marshall Warren Nirenberg, Robert William Holley, Har Gobind Khorana – genetikai 

kód megfejtése 

1990: Elindul a Humán Genom Program (kezdetben Watson vezeti) 

1997: Dolly – első klónozott emlős 

A fenti felsorolást megerősíti, kiegészíti a tankönyv 51. oldalán található infografika, mely a 

genetika rövid történetét mutatja be. 

Fogalomcsoportok: 

 DNS (adenin, citozin, guanin, timin) – RNS (adenin, citozin, guanin, uracil) 

 szemikonzervatív replikáció / kettőződés – DNS-polimerázok – (helikáz – giráz – ligáz – 

primáz – SSB proteinek – telomeráz) 

 vezető szál – követő szál (Okazaki fragmentumok) – replikációs villa 

 pontmutáció/génmutáció (sarlóssejtes vérszegénység) 

 kromoszóma-mutáció (Down-kór: 21. triszómia, Turner-szindróma: X0, Klinefelter-

szindróma: XXY) 

 genommutáció 

 spontán – indukált mutáció (fizikai/kémiai ágensek) 
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 domináns allél – recesszív allél – letális allél – vad allél  

 domináns homozigóta – heterozigóta – recesszív homozigóta genotípus 

 domináns-recesszív – kodomináns – intermedier öröklésmenet – tesztelő keresztezés 

– allélikus kölcsönhatások (episztázisok) 

 testi kromoszómához kapcsolt – ivari kromoszómához kapcsolt öröklődés 

 független – kapcsolt öröklődés 

 minőségi jelleg – mennyiségi jelleg 

 beltenyésztés – GMO – génterápia – génsebészet – klónozás – HGP – bionika / 

genomika 

 centrális dogma: DNS (genotípus) (m)RNS  fehérje  tulajdonság (fenotípus) – 

kivéve pl. retrovírus (reverz transzkriptáz) 

 aktív / beszélő / értelmes szál – néma szál  

 transzkripció / átírás (RNS-polimeráz) – transzláció / fehérjeszintézis (riboszóma: rRNS, 

fehérjék) – poszttanszlációs módosítások (Golgi-készülék) 

 kód (DNS) – kodon (mRNS) – antikodon (tRNS) – aktivált aminosav 

 univerzális – egyértelmű – degenerált – vesszőmentes – hézagmentes kód 

 iniciáció – elongáció – termináció a fehérjeszintézis során 

 lánckezdő aminosav (Met) – 60 további aminosav – 3 stopjel, melyhez nem rendelhető 

tRNS 

 (főként) prokarióta: regulátor gén / fehérje – (lac) operon: indító régió, operátor régió, 

struktúrgének 

 eukarióta: intron – exon  

 gyűrű alakú baktériumkromoszóma – gyűrű alakú plazmid – fonalas eukarióta össze-

tett (hisztonfehérjék, DNS) kromoszóma 

 nyugalmi szakasz (G1) – DNS-megkettőződés (S) – nyugalmi szakasz (G2) – sejtosztódás 

(M / meiózis, mitózis) –(tartós nyugalmi szakasz / G0) 

 G1, S, G2 szakaszok  funkciós forma – M szakasz  transzport forma 

  egykromatidás kromoszóma – kétkromatidás kromoszóma 

 haploid (ivarsejtek, spóra, mohanövény, haraszt előtelep, gomba vegetatív hifa) 

 diploid (zigóta, állati sejtek, növényi szövetek) 

 triploid (megtermékenyített központi sejt, táplálószövet)  

 poliploid (nemesített növények) 

 mitózis (számtartó osztódás) – elő-, közép-, utó-, végszakasz – kromatidák válnak szét 

 2 utódsejt genetikai állománya egyforma, anyasejttel megegyező 

 meiózis (számfelező osztódás) – két főszakasz (bennük elő-, közép-, utó-, végszakasz) 

– I. főszakasz metafázisában crossing over, rekombináció, majd kromoszóma számfe-

lező lépés: homológ kromoszómapárok tagjainak szétválása – II. főszakasz (mitózis) 
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 a 4 utódsejt kromoszómaszerelvény mennyiségében anyai sejttől, minőségében 

anya- és utódsejtektől különböző 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

Mivel a biokémiai, sejttani tartalmak korábban kerültek elő a tananyagban, a tantárgyi kon-

centrálás és mélyítés érdekében is az első fejezet első leckéje előtt ajánlott az összes korábbi 

sejttani ismeretet átismételni. Amennyiben a diákok együttműködőek, akár korábbi füzetek 

(órai jegyzet) fellapozásával saját maguk által írt információk felidézésével készíthetjük elő az 

új témák feldolgozását. A korábbi jegyzetek használatán kívül ajánlott ismétlési, előkészítési 

módszerek: 

 közös eukarióta sejtrajz a táblán, feliratokkal: a táblához kivonuló gyerekek azt 

rajzolnak bele a stilizált ábrába, amit szeretnének, de a rajzolónak el kell mondania, 

hogy miért az ábrán látható módon helyezte el az adott sejtösszetevőt (némi 

együttműködésre ösztönözhetjük a diákokat akkor, ha egymás után rajzoltatjuk őket, 

és a soron következő tanulónak olyan sejtösszetevőt kell megrajzolnia, amely az előző 

képlethez szorosan kapcsolódik térben és/vagy funkcióban); 

 a rajzhoz kapcsolódóan közösen összegyűjthetjük, és újra táblázatba foglalhatjuk a 

sejtösszetevők felépítéséről és funkcióiról tanultakat (csak néhány perc a folyamat, és 

sokat segíthet a diáknak az új anyag megfelelő beillesztésében); 

 azon tanulók számára, akik kevésbé motiváltak, színes lapokon megjelenített 

sejtösszetevő-formák kivágását és tasakokba rendezését javasoljuk (például a 

munkafüzet 9. oldalán található 3. feladat alapján is elő lehet állítani hasonlót), 

melyeket 2–4 fős csoportokba szerveződött diákok „sejtté” állíthatnak össze, 

egymáshoz viszonyított elhelyezésüket gyorsasági tesztként is használhatjuk (kivágó 

formák javasolt mintáját lásd később);  

 a fenti szavak felhasználásával a 3x3 négyzettáblás logikai játék (leírását lásd a kiadvány 

utolsó oldalain) segítségével azonosíthatjuk, javíthatjuk a korábbi tévhiteket, és 

mélyíthetjük a már megszerzett tudáselemek közötti kapcsolatokat; 

 kognitív ráhangolódásként szókereső-készítő (ún. Word Search Maker) weboldal 

segítségét is igénybe vehetjük (például: http://bit.ly/1chqXSj) az adott tanórán 

használt kifejezések ismétlésére, rögzítésére; 

 kutatómunkával készítsenek a diákok családfát, és jegyezzenek fel minden ismert 

tulajdonságot, melyet ismernek a családtagokról; derítsék ki, hogy kiben milyen 

recesszív és domináns jellegű gének jelennek meg – a legegyszerűbb a vércsoportok 

felderítése, de több generációra visszamenően is kideríthető, hogy az adott jelleg hol 

jelenhetett meg a pedigrében; a legérdekesebb eseteket osztály előtt is beszéljük meg; 

 az 51. oldal mintájára részletes infografika készítése a legfontosabb DNS, RNS és egyéb 

örökítéshez kapcsolható molekulák szerkezeti és működésbeli sajátosságaik 

http://bit.ly/1chqXSj


FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

138 

felfedezéséről, vizsgálati módszerek fejlődéséről, a bionika, genomika tudományág 

eredményeiről, klónozott élőlényekről, a GMO problémáiról; tanulói csoport szinten 

tárgyalható etikai problémák felvetése, vitatása a disputa szabályainak megfelelően; (a 

disputázás szabályleírását lásd a kiadvány utolsó oldalain) 

 kitölthető, a tankönyv 51. oldalán található ábrát felhasználó feladat. Töltsd ki a 

rubrikákba írható hiányzó eseményeket, és ha tudod, az azokhoz tartozó neveket is! 

 

 a szokásos bingó jellegű, papíron vagy digitális táblán megvalósított, ismétlésnek szánt 

játékban (az 5x5-ös tábla használatának leírását lásd a kiadvány utolsó oldalain) a kö-

vetkező kifejezéseket használhatjuk (vesszők nélkül, a könnyebb felhasználhatóság 

kedvéért): 

sejt fehérje foszfatidok nukleotidok citozin 

timin uracil adenin guanin DNS 

RNS észterkötés foszforsav ribóz dezoxiribóz 

sejtmagvacska sejtmag sejtmag-hártya pórus sejthártya 

endoplazmatikus 

hálózat 

riboszóma Golgi-készülék lizoszóma sejtközpont 



FI -505031001/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 10.  |  F I -505031101/1 Bio lóg ia -E g ész s ég ta n 1 1 .  

F I -505031201/1 B io ló gi a -Eg é szs é gta n 12 .   –  Ta ná r i  kéz i köny v  

 

139 

 a bingó természetesen molekulák, sejtösszetevők rajzaival is működik: 
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 A könyvben előforduló olvasmányokhoz néhány feldolgozó kérdést közlünk, segítve a 

szövegértési kompetencia fejlesztését: 

Az alábbi szövegértési feladatokat a munkafüzetben fel nem dolgozott tankönyvi olvasmá-

nyokhoz közöljük. A feltett kérdéseket szerkeszthetően adjuk meg, hogy a kívánt módon fel-

dolgozhatóvá, kiegészíthetővé, módosíthatóvá váljon az adott témakör a feladatok segítségé-

vel. 

Szövegértési feladatok 

Öngyógyító mechanizmusok 

„Sejtjeinkben léteznek olyan mechanizmusok, amelyek mérséklik a mutagének hatásait, 

kijavítják a DNS-ben kialakult hibákat. Az erős ultraibolya sugárzás hatására például a DNS-

ben a szomszédos timin-nukleotidok összekapcsolódhatnak egymással. Ennek következtében 

megszűnik a másik lánccal létesített hidrogénkötés, ezért a két lánc eltávolodik egymástól. Az 

ilyen jellegű károsodás leggyakrabban az UV sugárzásnak közvetlenül kitett bőrfelszín 

hámsejtjeiben következik be. Sejtjeinkben vannak olyan enzimek, amelyek kijavítják ezeket a 

hibákat. Megszüntetik a timin-nukleotidok közötti kapcsolódást, és helyreállítják a szabályos 

hidrogénkötéseket. A javító mechanizmus létezésére az hívta fel a figyelmet, hogy vannak 

olyan örökletes enzimhibában szenvedő emberek, akikben ez a javítómechanizmus nem 

működik. Az ok a javító enzimet kódoló gén mutációja, aminek következtében a javító enzim 

térszerkezete sejtjeikben nem megfelelő, így az enzim nem működőképes. Ezekben az 

emberekben a bőrrák kialakulásának kockázata több ezerszerese az átlagértéknek. Egyetlen 

lehetőségük a génmutációk elleni védekezésre a napfény és az UV sugárzás kerülése.” (12. 

osztályos tankönyv, 11. oldal) 

Az eddigi ismereteid alapján és a szöveg segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Mit nevezünk mutációnak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mit nevezünk általában mutagén hatásnak? Nevezz meg hármat! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mi a nukleotidok általános felépítése? Milyen kölcsönhatást hozhatnak létre más 

nukleotidokkal? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Milyen cukormolekulát tartalmaz a timin-nukleotid? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Melyik molekularészlettel szakad meg a kapcsolata a szövegben említett timinnek? Hány darab 

hidrogénkötés szűnik meg az átrendeződés során? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Milyen, a szervezetre nézve pozitív hatása van a bőr hámrétegében előforduló festékanyagnak 

(melanin)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Melyik vitamin aktív formájának keletkezéséhez szükséges napfény? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Milyen monomer molekulák fordulnak elő biztosan a hibajavító enzimekben? Hogyan fejtik ki 

specifikus hatásukat az enzimek? Milyen közvetlen oka van működésük megváltozásának?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mit nevezünk génnek? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Készíts táblázatot arról, hogy a javítóenzim hol, milyen lépéseken keresztül keletkezik a kódoló 

génről! 

Az átalakítandó vagy 

mintaként szolgáló vegyület 

megnevezése: 

A folyamat megnevezése, 

leírása: 

A folyamat helye az 

eukarióta sejtben: 

   

 fehérjeszintézis  

  Golgi-készülék 

Ismert a javítóenzimet kódoló gént tartalmazó DNS beszélő szálának bázissorrend-

részlete. Írd le, milyen aminosavak épülnek be az enzimbe! A beszélő szál bázissorrendjének 

részlete: A T T G C C C T G G T T  

A genetikai információ 

„A DNS szerkezetének leírása után felgyorsultak az események, a cél a genetikai kód megfej-

tése, annak felderítése volt, hogy a DNS bázissorrendjében tárolt információ miként fordítódik 

le a fehérjék aminosavsorrendjére. Crick feltételezte, hogy a DNS és a fehérje között lennie kell 

egy közvetítő molekulának, hiszen a DNS a sejtmagban található, míg a fehérjék a sejtplazmá-

ban, a riboszómákon képződnek. Hamarosan kiderült, hogy sejtése helyes volt, és a közvetítő 

szerepet az RNS játssza. Crick megfogalmazta azt a feltételezését, hogy a DNS bázissorrendje 
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először RNS-re íródik át (transzkripció), majd ezt követően az RNS bázissorrendje fordítódik le 

aminosavsorrendre (transzláció). A DNS bázissorrendjét közvetítő hírvivő RNS-t (messenger 

RNS, mRNS) 1961-ben fedezték fel, és 1966-ra már meg is fejtették a genetikai kódot. Megál-

lapították, hogy a genetikai kód bázishármasokból áll, azonosították a 20-féle aminosavat kó-

doló egységeket, majd elkészítették a kódszótárat. A molekuláris genetika a technikai fejlődés-

nek köszönhetően napjaink egyik leggyorsabban fejlődő tudományterülete. Eredményei egé-

szen új távlatokat nyitottak az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az evolúciókutatás-

ban, a bűnüldözésben.” (12. osztályos tankönyv, 9. oldal) 

Az eddigi ismereteid alapján és a szöveg segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Milyen általános sajátságai vannak a genetikai kódnak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Milyen, Crick nevéhez köthető szabályt ismersz a genetikai állomány öröklődésére vonatko-

zóan? Milyen mértékben érvényes ez a szabály? (Van-e kivétel? Ha igen, írd le, mi az!) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Töltsd ki a következő táblázatot az RNS-típusokkal kapcsolatban! 

RNS-típus megnevezése Feladata a sejtben Bázishármasának elneve-

zése 

mRNS   

  antikodon 

  - 

A sejt melyik alkotója segítségével történik a fehérjeszintézis? Mi a különbség a prokarióta és 

eukarióta fehérjék szintézise között az előző kérdésben szereplő sejtalkotó szempontjából? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Milyen problémát okoz a fehérjeszintézis során, hogy húszféle aminosav épülhet be a 

peptidláncba? Hogyan „oldódik meg” ez a probléma? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Az enzimindukció magyarázata 

„Az 1960-as években François Jacob és Jacques Monod közönséges bélbaktériumsejtekben 

vizsgálta a tejcukor hasznosításához nélkülözhetetlen enzimek szintézisét. Megállapították, 

hogy a baktériumsejtben három olyan enzim van, amelyek közvetlenül szükségesek a tejcukor 

hasznosításához. Kísérletekkel igazolták, hogy ezek a gének sorban egymás után helyezkednek 

el a baktériumkromoszómán, előttük pedig egy két részből álló szabályozó régió található. Az 

egyik az indító régió, ide kapcsolódik a gén átírását végző RNS-polimeráz. A másik az operátor 

régió, amihez tejcukor hiányában egy gátló fehérje kapcsolódik. A gátló fehérje térbeli aka-

dályt jelent az RNS-polimeráz számára, a gének információtartalma ezért nem íródik át. Ha a 

baktériumsejtek táptalajához tejcukrot adnak, akkor a sejtekbe jutó tejcukor kapcsolódik a 

gátló fehérjéhez. A kötődés következtében a gátlófehérje térszerkezete módosul, emiatt leválik 

az operátor régióról. Ilyenkor az RNS-polimeráz már átírhatja a gének információtartalmát. Az 

mRNS-ről pedig a riboszómán megindulhat a tejcukor hasznosításához szükséges enzimek szin-

tézise. Így tehát a baktériumnak mindössze kis mennyiségben gátló fehérjét kell termelnie, 

amivel megtakarítja három, nagy mennyiségben termelendő enzim költségét is olyankor, ami-

kor úgysem lennének hasznosak. A baktériumkromoszómában a szabályozó régió – indító és 

operátor régió – és a hozzá tartozó gének együttese az operon. A gátló fehérjét kódoló szakaszt 

regulátor génnek hívjuk. Ez a gén az operontól távolabb helyezkedik el”. (12. osztályos tan-

könyv 18. oldal) 

Eddigi ismereteid és a szöveg alapján egészítsd ki az alábbi, operon felépítéséről és 

működéséről készült rajzot a számozott vonalakra írt feliratokkal! Mely szövegben említett 

összetevőt nem számoztuk? Írj a megfelelő helyre egy x-et, és írd mellé az összetevő nevét! 

Melyik, a génexpresszió szempontjából fontos összetevőt egyáltalán nem is látni az ábrán? 

Rajzold be a lehetséges helyére! 
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lac-operon esetén 

1 = indító régió (promóter) 

2 = operátor régió 

3 = lac gének 

4= gátlófehérje (represszor) 

5 = operon 

6 = laktóz (inducer) 

7 = gátlófehérje + laktóz komplexe, leválva az operátor régióról 

8 = mRNS-ek 

x = regulátor gén, és esetleg a teljes DNS, vagy kromoszóma is elfogadható helyesnek 

Hiányzik = RNS polimeráz. Ezenkívül esetleg elfogadható jó megoldásnak a riboszóma, 

és más transzlációhoz kapcsolódó rész is, mint a génexpresszióhoz nélkülözhetetlen 

összetevők.  

A genetikai állomány mérete 

„A prokarióta genetikai állománya jóval kisebb, mint az eukariótáké. DNS-ük kevesebb bázis-

párból áll, és jóval kisebb számú gént tartalmaz. A közönséges bélbaktérium (E. coli) kromo-

szómája 4 639 000 bázispárból áll, génjeinek száma 4289. Az eukarióta sörélesztő genomjában 

12 069 000 bázispár és mintegy 6200 gén van. Az ecetmuslica genetikai állományát 137 millió 

bázispár és kb. 14 000 gén jellemzi. Az ember genetikai állománya ennek sokszorosa: 3,2 mil-

liárd bázispár és mintegy 23 000 gén. A vírusok genetikai állományának mérete a 

prokariótákhoz képest is nagyon csekély. A közönséges bélbaktérium sejtjeiben élősködő T4 

bakteriofág DNS-e 169 000 bázispárt és mintegy 190 gént tartalmaz. Az RNS-vírusok közé tar-

tozó influenzavírus genomjának mérete mindössze 13 500 bázis, ami 12 gént tartalmaz.” (12. 

osztályos tankönyv, 23. oldal) 

Számítsd ki, hányszoros a bázispárok száma az ecetmuslicában, illetve az emberben az E. coli-

ban található genetikai állományhoz képest! 

Hány bázispár jut egy-egy génre átlagosan a fent említett három fajban? 

Mi az alapvető különbség egy T-fág és egy influenzavírus felépítése között? Találj legalább 

négy felépítés- és működésbeli különbséget! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mit tudunk a T-fágban és az influenzavírusban előforduló citozinok és guaninok mennyiségé-

ről? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Milyen különbségeket fedezel fel a szövegben említett E. coli és az ecetmuslica genetikai állo-

mányában az örökítőanyag méretén kívül (pl. kromoszómák felépítése, elhelyezkedése stb.)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kapcsolt gének 

„Azt, hogy a mendeli faktorok a kromoszómákon találhatók, Thomas Hunt Morgan (1866–

1945) fedezte fel 1910-ben. Morgan a New York-i Columbia Egyetem állattani tanszékén dol-

gozott. Ecetmuslicákat (Drosophila melanogaster) tenyésztett, próbálta felderíteni a tulajdon-

ságokat meghatározó gének anyagi összetételét. Az ecetmuslica szerencsés választásnak bi-

zonyult a genetikai kísérletekhez. Egyetlen muslicapár a párzást követően nagyszámú, akár 

100 utódot is létrehoz, a bábból kikelő rovarok alig 10 nap múlva már ivarérettek. Egyetlen év 

alatt akár 20-30 nemzedék vizsgálatára is lehetőség nyílik, nem kell egy egész évet várni az 

újabb nemzedékekre, mint például a borsó esetén. Az ecetmuslica szöveti sejtjeiben 4 pár jól 

megkülönböztethető kromoszóma található, köztük 1 pár ivari kromoszóma (nőstények XX, 

hímek XY).  

A tudományos sikert az a fehér szemű hím ecetmuslica hozta, amelyet Morgan egyik 

nap felfedezett tenyészetében. Kíváncsi volt, hogyan öröklődik tovább ez a szokatlan tulajdon-

ság a következő nemzedékekre. Kísérletei minden kétséget kizáróan arra a meglepő ered-

ményre vezettek, hogy a szemszínt kialakító gén az X ivari kromoszómán található. Ez azért is 

érdekes volt, mert Morgan korábban elvetette azt a lehetőséget, hogy az öröklődésért felelős 

gének a kromoszómákon lennének. Eredményei alapján Morgan megváltoztatta korábbi állás-

pontját, és megfogalmazta az öröklődés kromoszómaelméletét. Kimondta, hogy a gének a kro-

moszómákon helyezkednek el. Azt is megállapította, hogy egy kromoszómán nagyon sok gén 

található, és azok együttesen öröklődnek tovább, vagyis kapcsolódási csoportot alkotnak. 

Ezért az egy kromoszómán található gének nem függetlenül öröklődnek egymástól. Felfedezte, 

hogy a homológ kromoszómák egyes szakaszai az ivarsejtek képződésekor kicserélődnek, így 

a tulajdonságoknak olyan kombinációi jelennek meg az utódokban, amelyeket sem az apai, 

sem az anyai kromoszómák nem hordoztak. Bizonyította, hogy a sajátos apai és anyai jellege-

ket keverten tartalmazó, úgynevezett rekombináns utódok gyakoriságából következtetni lehet 

a vizsgált gének egymáshoz viszonyított helyzetére a kromoszómán, így az adatok felhasznál-
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hatók kromoszómatérképek készítésére. Morgan felfedezéseiért 1933-ban Nobel-díjban része-

sült. Mindez jóval azelőtt történt, hogy a DNS örökítő szerepét felismerték volna.” (12. osztá-

lyos tankönyv, 33. oldal) 

Eddigi ismereteid és az olvasmány szövege alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Mit nevezett Morgan „faktoroknak” valójában? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miért bizonyult szerencsés választásnak a genetikai sajátságok vizsgálatára az ecetmuslica? 

Sorolj fel legalább három okot! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Melyik ok volt a legfőbb a fenti választásnál arra vonatkozóan, hogy végül Morgan rátalált a 

gének közötti kapcsoltságra? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rekonstruáld, milyen lépéseken vezethetett Morgan útja, miközben felfedezte, hogy a szem-

szín örökítéséért felelős gén a muslica X-kromoszómáján található!* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mit tekintünk homológ kromoszómapároknak? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mi a rekombináció? Melyik folyamatban következhet be és mit eredményez? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hogyan határoznád meg a rekombinációk számát, figyelembe véve több gén elhelyezkedését, 

távolságát egy kromoszómán? Milyen összefüggés mutatható ki a rekombinációk száma és két 

gén kromoszómán belüli távolsága között?* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*kiegészítő kérdés 

A mendeli kísérletek 

„Mendel több szempontból is jól választotta ki keresztezési kísérleteihez a veteményborsót. 

Egyrészt azért, mert a veteményborsónak számos változata van, amelyek bizonyos tulajdon-

ságaikban jól megkülönböztethetők egymástól. Mendel 7 tulajdonság öröklődését vizsgálta: a 

virág színe és elhelyezkedése; a mag színe és alakja; a termés színe és alakja; a növény termete. 
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Másrészt a veteményborsó önbeporzással szaporítható. Keresztezési kísérletei előtt Mendel 

több nemzedéken keresztül önbeporzással szaporította növényeit, így állította elő a vizsgált 

jellegekre nézve homozigóta egyedeket (beltenyésztett, tiszta származéksorú). Amikor pedig 

ezeket az eltérő jellegű homozigóta egyedeket (szülői nemzedék) keresztezte egymással, kikü-

szöbölte az önbeporzást. Egyszerűen eltávolította a porzót azokból a virágokból, amelyekből 

magot akart nyerni, és ecsettel virágport kent a bibéjükre a másik genotípusú növény virágá-

ból. Végül a kifejlődött magokat elültette, és megvizsgálta az első utódnemzedék növényeit. A 

következő keresztezésben ismét önbeporzással szaporította az F1 nemzedék egyedeit, így ju-

tott az F2 nemzedékhez. Kísérleteiben sok egyeddel dolgozott, így eredményeit a statisztikai 

valószínűség is igazolta, vagyis érvényesülhettek a nagy számok törvényei. Mindemellett Men-

delnek nagy szerencséje is lehetett. Vagy blöffölt, mert kiváló matematikai érzéke alapján 

tudta, minek kell kijönnie. Egyrészt a hét vizsgált tulajdonságot történetesen a borsó hét kü-

lönböző kromoszómáján található gén kódolja, tehát ha mondjuk nyolc tulajdonságot szere-

tett volna vizsgálni, már nem jöttek volna ki ezek a számok. Másrészt, azóta többször is pon-

tosan megismételték a kísérleteit, és senkinek sem sikerült matematikailag annyira tiszta ered-

ményt elérni, mint neki. Mendel más növényekkel és méhekkel is próbálkozott, de azoknál nem 

jutott ilyen szép megoldásra, ezért inkább nem is hozta nyilvánosságra”. (12. osztályos tan-

könyv, 37. oldal) 

Eddigi ismereteid és az olvasmány szövege alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Mi a gén? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mit nevezünk lókusznak?* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mit tekintünk allélnak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Melyik törvényszerűség felismerésében játszott szerepet a gének elhelyezkedése? Milyen 

mértékben általánosítható a Mendel által felismert jelenség? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mit tekintünk önbeporzásnak? Miért van szükség a mendeli kísérletek elvégzése során erre a 

műveletre mesterségesen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Kedvező-e a hosszú időn keresztül folytatott beltenyésztés az élőlénycsoport génállományára 

vonatkozóan? Miért? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Különböző homozigótákat keresztezve mit tapasztalt Mendel az F1 utódnemzedékben? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Milyen genotípusra és fenotípusra vonatkozó hasadási arány jellemzi a domináns-recesszív 

öröklésmenetben kialakított F2 utódnemzedék tagjait? Mi az eltérés az intermedier öröklődés 

során tapasztaltakhoz képest? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miért kaphatunk a várttól eltérő eredményt a különböző generációk genetikai állományainak 

keresztezése során? Sorolj legalább három, lényegében különböző tényezőt! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*kiegészítő kérdés 

Mendel-törvények 

„Kísérleteinek eredményei alapján Mendel általános következtetéseket vont le az öröklődés 

törvényszerűségeire vonatkozóan. Ezeket a megállapításokat – emléke előtt tisztelegve – évti-

zedekkel később nevezték el Mendel-törvényeknek. Az ………………. törvénye kimondja, hogy el-

térő jellegű ………………. szülők keresztezéséből származó első hibridnemzedék (F1) valamennyi 

egyede egyforma. A ………………. (szegregáció) törvénye szerint az F1 egyedeket egymás közt 

keresztezve az ………………. nemzedékben ismét megjelennek a ………………. tulajdonságok. A sza-

bad kombinálódás törvénye kimondja, hogy az egyes tulajdonságok ……………….  ………………. 

öröklődnek. Ma már tudjuk, hogy a Mendel-törvények csak korlátozottan, bizonyos megköté-

sekkel érvényesek. A ……………….  ………………. törvénye csak akkor igaz, ha a vizsgált jellegek 

………………. kromoszómákon helyezkednek el. Az uniformitás törvénye korlátozottan érvényes 

az ………………. kromoszómához kötött jellegek öröklődésében. Ugyancsak eltérő eredményeket 

kapunk azokban az esetekben, amikor nem egy, hanem több ………………. alakítja ki a vizsgált 

tulajdonságot.” (12. osztályos tankönyv, 44. oldal) 
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Sejtösszetevők kivágható képeit érdemes különböző színű lapokra nyomtatni, hogy az 

egyes csoportok sejtalkotói ne keveredjenek. 29 

  

 

  

Linkajánló 

Jelen linkajánlónk nem NKP-linkeket, hanem más videomegosztó oldalról származó elérhető-

ségeket tartalmaz:  

 A fehérjeszintézist (előzményeivel együtt) részletesen bemutató pár perces videóban: 

https://www.youtube.com/watch?v=kmrUzDYAmEI 

  

                                                      
29 Kipróbálva a budapesti VII. Kerületi Madách Imre Gimnáziumban, 2018 januárjában. 

https://www.youtube.com/watch?v=kmrUzDYAmEI
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III. fejezet – Az élet lehetőségei és az evolúció  

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A fejezet (13–19. lecke) az élet genetikai alapjairól szóló, a szelekció, illetve az élő rendszer 

keletkezésével kapcsolatos alapvető elvek összefoglalásán keresztül az első élő anyag létrejöt-

tétől az ember evolúciójáig vezeti végig a tanulókat.  

A 7 leckét felölelő tartalom 11 tanórányi, tanmenetben feltüntetett sorozatot tesz ki, 

a kiegészítésnek szánt populációgenetikáról szóló rész feldolgozásával és az összefoglaló, il-

letve ellenőrző órákkal is számolva.  

A következő két táblázat összefoglalja a kerettantervi ajánlásokat (összesen 14 órá-

nyit). Az első, négy tanórányi kerettel feltüntetett tematikai egység tartalma szerint több 

helyre is sorolható lenne. A 11–12. évfolyam tantervét és a tankönyvi tartalmakat összevetve 

a legnagyobb egyezést a III. fejezet témakörével mutatja. 

Tematikai egység Az élet lehetőségei Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás Nyílt és zárt rendszer. A sejt felépítő és lebontó folyamatai. A 

genetikai információ működése és átadása. Életkritériumok. A 

globális anyagforgalom és energiaáramlás jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerfogalom általánosítása, a vezéreltség, szabályozottság 

általános mechanizmusainak mélyebb megértése. A hierarchia és a 

hálózatosság következményeinek elemzése élő rendszerekben.   

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Nyílt rendszer, rendezettség, önsokszorozó reakció; redukáló/oxidáló 

légkör.  
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A második táblázat – építve a 10. évfolyamon tanult tartalmakra – a biológia evolúció 

lépéseit, vizsgálati módszereit teszi az ismeretszerzés tárgyává: 

Tematikai egység Kibontakozás – a biológiai evolúció Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  

Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 

egyéni életben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi körének 

elemzése. A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, 

az elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek 

megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása. 

Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési 

lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. 

A fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Evolúció, kiválogatódás (szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa.  

A témakört feldolgozó fejezet tagolása a következőképpen javasolt: 

23. Az evolúció genetikai alapjai 

24. A változás útjai  

25. Az evolúció populációgenetikai megközelítése* 

26. Gyakorlás* 

27. Az élet megjelenése és kezdetei 

28. A soksejtű élet kiteljesedik 1. 

29. A soksejtű élet kiteljesedik 2. 

30. Az emberi faj rokonsági köre 

31. Az ember kialakulása 

32. Összefoglalás 

33. Ellenőrzés (témazáró dolgozat) 

*kiegészítő anyag 
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Tartalmi ajánlások 

Az evolúció témaköre az élővilágot is érintő témák között talán a legelső, mely viszonylag fia-

talon is felkeltheti a diákság érdeklődését. A meseszerű, dinoszauruszokról szóló történetek 

mellett elég korán megérthetjük az evolúciós lépésekben rejlő lehetőségeket. A korábban val-

lásos nevelésben részesülők számára a tudományosság elveit követve tisztázhatjuk, hogy 

számtalan párhuzamosan létező elmélet között számunkra a központban az abiogén keletke-

zéssel együtt járó folyamatos változások leírása és azok okainak keresése áll. A feltevés néhány 

bizonyítékkal alátámasztva elméletté alakul, így a szemléletformálás, az empirikus vagy logikai 

megközelítés is része lehet a diákok kompetenciafejlesztésének. 

A lexikai tartalom az evolúciós bizonyítékok, a természetes szelekció és az evolúciós 

tényezők közötti kapcsolat ismeretére terjed, a szelekció formáinak feltérképezése mellett. Az 

adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok, illetve a különböző (konvergens és divergens) 

irányú fejlődéstípusoknak az ismerete is megjelenik a kimeneti szabályozásban. A földtörté-

neti események általában földrajzból megjelennek a diákok tanulmányaiban, így ebben az 

esetben ismétlés formában is összerendezhetjük, esetleg kiegészíthetjük a korábban megta-

nult tényanyagot.  

*lat. evolutio – evolvál: kifejt, kifejleszt (lat. evolvere, evolutum „kihengerít, kibont, ki-

bomlik”, illetve e(x) „ki” és volvere  „forgat, gördít”30 

Összetartozó fogalmak a tananyagban: 

 makroevolúció (törzsek, osztályok keletkezése) – mikroevolúció (fajok keletkezése) 

 evolúció a populációkban zajlik – allélgyakoriságok – maximális diverzitás: nagy lét-

számú populáció, sok allél, egyenletes eloszlásban 

 diverzitás eredete: mutáció – allélkicserélődés, homológ kromoszómák véletlenszerű 

szétválása – megtermékenyítés véletlenszerűsége (ivaros szaporodás) 

 természetes szelekció – mesterséges szelekció 

 természetes szelekció típusai: stabilizáló – szétválasztó – irányító 

 evolúció tényezői: mutáció – szelekció – adaptáció – nem adaptív változások (génáram-

lás, genetikai sodródás: folyamatos drift, palacknyak-hatás, alapító hatás) 

 génerózió – génbankok 

 ideális populáció – reális populáció* 

 ideális populáció: nagyszámú egyed – azonos szaporodási esélyek – véletlenszerű al-

lélkombinálódás – egyedvándorlás nincs – mutáció nem lép fel – változatlan a környe-

zet (Hardy—Weinberg-modell) 

 Hardy—Weinberg-szabály / allél- és genotípus-gyakoriságok 

                                                      
30 Tótfalusi István: Idegenszó-tár (Tinta Kiadó, Budapest, 2008) 
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 p+ q = 1 illetve (p+q)2 =1 

 sarlósejtes vérszegénység – malária (a malária kórokozója nem tud kifejlődni a hetero-

zigóta, megváltozott életképességű vörösvérsejtekben, így a malária ellen védettek 

lesznek a heterozigóta genotípusúak) 

 adaptív radiáció  földrajzi izoláció reproduktív izoláció fajkeletkezés 

 példák: Darwin-pintyek – őshüllők elterjedése a földtörténeti középidőben – emlősök 

radiációja a középidő végén 

 evolúció bizonyítékai: közvetlen (megtalált fosszíliák – lenyomat, kövület) – közvetett 

(ma élők tulajdonságaiból következtetve) 

 közvetlen bizonyítékok, módszerek: élő kövületek – lenyomat (lágytestűekből is) – kö-

vületek – abszolút kormeghatározás (14C – K-Ar – L-/D-aminosav) – relatív kormegha-

tározás 

 Haeckel-törvény (biogenetikai törvény) – Dollo-törvény (viszont: atavisztikus jelleg) 

 közvetett bizonyítékok: sejt- és testfelépítés – divergencia-konvergencia – homológ-

analóg szervek – Haeckel-törvény – DNS kódolása – fehérjeszintézis menete – 

miokondriális DNS – Hox-gének – citokróm-c – pollenanalízis – évgyűrűelemzés – 

biogeográfiai eloszlás 

 óidő – háromkaréjú ősrákok (trilobiták); középidő – ammoniteszek 

Események: 

 13 milliárd éve – Big Bang 

 4,6 milliárd éve – Föld kialakulása 

 3,8 milliárd évtől kezdve – ősóceán létrejötte (cseppfolyós víz – UV-szűrő) – redukáló 

őslégkör (CH4, H2O, H2S, HCN, CO2) 

 óidő Pangea –y középidőben szétválás 

 abiogén életkeletkezés  fizikai evolúció  kémiai evolúció  biológiai evolúció 

 1924: Oparin – koacervátum cseppek ( lat; coacervare, coacervatum: „felhalmoz”; 

co(n)-: „össze-”; acervus:„rakás”) 

 1953: Miller, Urey – őslégkörből származó, villámlások energiáját modellező elektro-

mos kisülések hatására szervetlen molekulákból egyszerűbb szerves vegyületek 

 UV sugárzástól védett, mélyen bemosódó vegyületek  felhalmozódás  szerves 

makromolekulák kialakulása (katalízis: szervetlen kőzetek felszínén) 

 Gánti Tibor – chemoton-modell (programvezérelt önreprodukáló folyékony rendszer): 

önmagát újratermelő rendszer – kémiai elhatároló rendszer – kémiai információs rend-

szer  élekritériumok 
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 3,5 milliárd éve – progenoták / prokarióták / sztromatolitok 

 heterotróf élőlények  szerves vegyületek felélése  fotoszintetizálók / autotrófia / 

kékmoszatok elterjedése (CO2-hasznosítás)  oxigén a légkörben aerob élőlények + 

UV-kiszűrés (ózon)  nagyobb sejtek (eukarióták; endoszimbionta elmélet – Lynn 

Margulis)  

 1-1,5 milliárd éve – többsejtűség 

 szilur végén – a maihoz képest 10%-nyi O2-tartalom  szárazföldi élet kialakulása 

A következő táblázatban az óidőtől az újidőig bezárólag azokat a fontosabb földtörténeti ese-

ményeket gyűjtöttük össze, melyek nemcsak a kimeneti szabályozásban jelennek meg a köve-

telmények között, hanem szemléletformálók is. Az összefüggések keresésére érzékenyíthető 

tanulók számára a táblázat további feladatokat kínál. 

 FÖLDTÖRTÉNETI ÓIDŐ 

Korszak megnevezése és 

kezdete, kontinensmozgá-

sok, éghajlatváltozások 

Növények megjelenése, 

virágkora 

Állatok megjelenése, virág-

kora 

KAMBRIUM 

600 millió éve, kontinens 

délen 

oxigéntartalom nő ózon 

moszatok (gombák) 

Melegedés  szilárd váz 

Gerinctelenek, háromkaréjú 

ősrákok  

(TRILOBITÁK) 

ORDOVÍCIUM  

500 millió év kontinensek 

északra vándorolnak 

Száraz, meleg éghajlat 

Zöldmoszatok 

Szivacsok, csalánozók, csigahá-

zas polipok, gerinchúrosak, ős-

gerincesek 

SZILUR 

440 millió éve, szárazföldi 

felülete növekszik 

telepes barnamoszatok ősgerincesek 

DEVON 

400 millió éve, szárazföldi 

felülete növekszik, éghajlat 

kedvező  

szárazföld meghódítása: 

ŐSHARASZTOK 

ízeltlábúak, őshalak, 

bojtosúszójúak, ősi kétéltűek 

KARBON 

345 millió éve, PANGEA 

mocsarak feltöltődése, 

hegységképződések 

mohák, páfrányok, pik-

kelyfa, pecsétfa, zsurlófa, 

ősfa 

kétéltűek, százlábúak, csótá-

nyok, szitakötők, ősi hüllők 

PERM 

265 millió éve, szélsőséges, 

sivatagos éghajlat 

kistermetű harasztok, páf-

rányfenyők, magvas nyit-

vatermők 

ősi hüllők elterjedése, emlős-

szerű őshüllők megjelenése 

KIPUSZTULÁS 
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 KÖZÉPIDŐ  

TRIÁSZ  

220 millió éve Laurázsia, 

Gondwana 

mészvázas moszatok, nyit-

vatermők elterjedése 

AMMONITÁK, dinoszauruszok 

ősi emlősök 

JURA  

180 millió éve, kontinensek 

darabolódnak, óceáni ég-

hajlat 

nyitvatermők virágkora 

(szágópálma, páfrányfe-

nyő) 

ősi zárvatermők megjele-

nése 

őshüllők szétterjedése, 

ősgyíkmadár (Archeopterix 

sp.) megjelenése 

KRÉTA 

135 millió éve, hűvös, száraz 

éghajlat 

mai nyitvatermők és zárva-

termők elterjedése 

ragadozó hüllők, KIHALÁSOK 

ősi erszényes és méhlepényes 

emlősök 

 ÚJIDŐ 

HARMADKOR 

67 millió éve, lehűlés, mai 

kontinensek kialakulása 

mai nyitva- és zárvatermők 

elterjedése 

mai gerincesek ősei, emlősök 

radiációja, adaptációja, főem-

lősök megjelenése 

NEGYEDKOR 

2 millió éve, gyors klímavál-

tozások 

adaptáció EMBER evolúciója  

 Dryopithecus sp., Australopithecus sp., Homo habilis, H. erectus, H. heidelbergensis, H 

(sapiens) neanderthalensis, H. sapiens (sapiens) 

 nagyrassz (alfaj): veddo-ausztralid – europid – negrid – mongolid 

 Megjelenés 

/eltűnés 

Magasság Agytérfogat Lelőhely(ek) 

Dryopithecus 20 /10 millió 

év 

120-130 cm 300-350 cm3 Rudapithecus 

hungaricus; Ruda-

bánya 

Australopithecus 5 / 2 millió év 110-150 cm 400-500 cm3 Afrika 

Homo habilis 2 / 0,8 millió 

év 

150-160 cm 600-800 cm3 K- / D-Afrika 

Homo erectus 1,6 / 0,2 millió 

év 

150-160 cm 900-1000 

cm3 

Afrika, Jáva, Kína, 

Vértesszőlős 

Homo (sapiens) 

neanderthalensis 

200 / 35 ezer 

év 

150-170 cm 1200-1700 

cm3 

Európa, Ny-Ázsia, 

Afrika, Suba-lyuk 

Homo sapiens (sapi-

ens) 

200 ezer évtől 160-170 cm 1450 cm3 át-

lag 

Afrika, Európa, 

Ázsia, Ausztrália, 

Amerika 
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Emberszabású majmok  Ember 

48 kromoszómák 46 

arckoponya/agykoponya arány 

nagy, öreglyuk a koponya hátsó ré-

szén, ívelt gerincoszlop, keskeny 

medencecsont, oldalirányú lapí-

tottság, kézen és lábon is opponál-

ható hüvelyujj 

csontozat arckoponya/agykoponya arány ki-

csi, öreglyuk a koponya alján, ket-

tős S-alakú gerincoszlop, széles 

medencecsont, hát-hasi lapított-

ság, csak kézen opponálható hü-

velyujj (atavisztikus: több 

farokcsigolya) 

nagyobb, szemfogak között héza-

gos fogsor a párhuzamos fogívben 

fogazat kisebb, hézagmentesen elhelyez-

kedő fogsor a széttartó fogívben 

(atavisztikus: nagyobb szemfog) 

agykéreg idegsejtek száma egymil-

liárd, posztembrionális fejlődés 

gyorsabb, leginkább eszközhasz-

náló 

egyedfejlődés agykéreg idegsejtek száma 100 mil-

liárd, posztembrionális fejlődés las-

sabb, eszközkészítő 
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Feladatok, vizsgálatok, projektek 

Mivel a linkajánlóban a többi fejezetben lévőnél sokkal több elérhető feladat található, így 

ebben a témakörben csak egy bűvös négyzetet közlünk, mely az evolúciós szempontból fontos 

csoportokkal, illetve evolúciós bizonyítékkal kapcsolatos információkat foglalja össze.  

   

   

 
 

 

Linkajánló 

 A földi élet megjelenésével és korai fejlődésével foglalkozik az ide vonatkozó ismeret-

anyag mélyítését célzó tesztsor a https://player.nkp.hu/play/21410 oldalon. A fajke-

letkezéssel kapcsolatban a https://player.nkp.hu/play/112599 lapon található tesztek-

kel rögzíthetjük a fontosabb ismereteket. 

 Az evolúció genetikai alapjai című témakörhöz tartozó oktatócsomagot (alapfogalmak 

rögzítése) a https://player.nkp.hu/play/21408 linken találhatják meg az érdeklődők. 

 Az élővilág evolúciója témakör feldolgozása utána önálló tanulásszervezéshez, az is-

meretek ellenőrzéséhez ajánlják a feladat készítői a 

https://player.nkp.hu/play/112598 oldalon található feladatokat. 

 A https://player.nkp.hu/play/112600 oldalon található feladatsor a Hardy—Wein-

berg-szabály alkalmazását gyakoroltatja. A megoldáshoz a genetikai egyensúly, az ide-

ális populáció fogalmának ismerete szükséges. A témakör ismereteinek megtanítása 

után gyakorlásra, önálló vagy páros tanulásszervezésre ajánljuk. 

https://player.nkp.hu/play/21410/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112599/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/21408/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112598/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112600/false/undefined
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 A nem adaptív evolúciós folyamatokkal kapcsolatos ismeretek megszerzése után ön-

álló munkára ajánljuk a https://player.nkp.hu/play/112604 oldalon található teszteket. 

 Ismétlő-rendszerező órára ajánljuk a https://player.nkp.hu/play/21409 linken talál-

ható feladatsort. A feladatok között előkerülő fogalmak: ideális és reális populáció, 

adaptáció, izoláció, természetes és mesterséges szelekció. Igaz-hamis állításokat talá-

lunk a https://player.nkp.hu/play/112601 oldalon, hasonló témakörben. 

 Makro- és mikroevolúció, illetve a konvergencia-divergencia fogalompárok összeha-

sonlításának a feladatai találhatók a https://player.nkp.hu/play/112602 oldalon. 

 A https://player.nkp.hu/play/94763 weboldalon Lamarck és Darwin evolúciós elmé-

letét hasonlítja össze a videó a zsiráfok testméretének változására vonatkozóan. A la-

marcki, szerzett tulajdonságok öröklésének elméletét cáfolhatjuk animáció segítségé-

vel. 

IV. fejezet – Az ember egyéni és társas viselkedése és V. fejezet – Gazdálkodás és fenntartha-

tóság 

A fejezetek tagolása, kerettantervi javaslatok 

A kerettantervi 8 órás ajánlatot összefoglaló tanórával és ellenőrzéssel együtt 10 órára bővít-

hetjük. Az eddig számozott órák mennyisége lehetővé teszi, hogy szélesítsük a kerettantervi 

tematika szerint ajánlott témákkal a tanév munkarendjének palettáját.  

Tematikai egység Az ember egyéni és társas viselkedése Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, 

ivadékgondozás). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti 

együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a 

család, a környezet fontosságának felismerése a függőségek 

megelőzésében. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása.  

Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 

fölismerése. A fogyatékkal élő emberek megismerése, állapotuk 

megértése.  

A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az 

értelmi fejlődés kapcsolatának megismerése.  

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

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

kommunikáció, stressz, megküzdés, függőség. 

https://player.nkp.hu/play/112604/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/21409/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112601/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112602/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/94763/false/undefined
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34. A stressz – olvasmány 

35. A megismerő lény  

36. A társas lény  

37. A szociokulturális lény 

38. A pszichés terhelés  

39. A talaj és a vizek károsodása, védelme 

40.  A légkör és a bisozféra 

41. Elpusztult és túlélő társadalmak 

42. Ismétlés, összefoglalás 

43. Ellenőrzés 

44. Év végi ismétlés 1. 

45. Év végi ismétlés 2. 

Tartalmi ajánlások 

Az ember egyéni és társas viselkedése című fejezet: 

 feltételes reflex – operáns tanulás – belátásos tanulás – szociális tanulás 

 szociális tanulás: utánzás – modellkövetés – belsővé tétel (interiorizáció) 

 negatív megerősítés (elmarasztalás) – pozitív megerősítés (dicséret) 

 attitűd – sztereotípia – előítélet 

 érzelem – indulat – hangulat – flow – magány 

 csoport: szocializáció – csoportnormák – szabálykövetés – szinkronizáció – empátia 

 testkép – testképzavar – anorexia – bulimia – izomdiszmorfia – szociokulturális hatás 

 stressz (Selye János) – feloldatlan stressz – megküzdés 

 gyomorfekély – szívinfarktus – depresszió – apátia – stresszfehérjék (dajkafehérjék / 

chaperon fehérjék) 

 szupernormális ingerek – csoportnyomás – tanult tehetetlenség – közlegelők problé-

mája – fenntarthatóság 

Feladatok, vizsgálatok, projektek 

A tanulás, a vizsgaszituáció és a dolgozatok teljesítésével kapcsolatos vagy egyszerűen csupán 

az iskolai környezet okozta stresszel érdemes kiemelten foglalkoznunk. Különböző, az osztály 

tanulói által gyűjtött esetek tanulmányozásával vagy a http://www.sulinyugi.hu/iskolai-

stressz oldalról származó segédanyagok felhasználásával igyekezzünk minél több szituációt 

elemezni, melyek segítenek a diákjaink saját stressz-forrásának azonosításában, a megoldási 

javaslatok hatékony kipróbálásában! 

  

http://www.sulinyugi.hu/iskolai-stressz
http://www.sulinyugi.hu/iskolai-stressz
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Linkajánló 

 A http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/ felületen található számos fogalomma-

gyarázat, leírás a különböző típusú viselkedésformákról, viselkedészavarokról, játékok-

ról. Tesztek és további feladatok segítenek a tananyag feldolgozásában a pszichológia 

iránt érdeklődő diákoknak, tanároknak. 

A „Keress rá” bokszban elhelyezett, érdekességnek szánt tartalmakhoz néhány segítő definí-

ciót közlünk. 

AL 288-1: Australopithecus afarensis „Lucy” elnevezésű példánya (amikor a kutatók megtalál-

ták a leletet, a legendás Beatles-szám szólt a magnetofonból). 

Asch-kísérlet: csoportnyomás kimutatására vonatkozó kísérlet. 

Bombay-jelenség: Bombayben felfedezett jelenség esetében a H-antigénből származó A és B 

antigén egyike sincs jelen a genetikai tartalommal ellenmondóan, így az egyén fenotípusosan 

0 vércsoportú; vérátömlesztésnél csak másik Bombay-típusú embertől kaphat vért, mert a 0-

s vércsoportú ember vérplazmájában van H-antigén ellen antitest, továbbá így fordulhat elő 

az, hogy AB-vércsoportú embernek 0-s gyermeke születik. 

Burgess-pala: a Sziklás-hegység kanadai részén található, üledékben és fosszíliákban gazdag 

része. A legősibb többsejtűek lenyomatai ebben a finom szemcsés üledékben őrződtek meg 

számunkra. 

Coolidge-hatás: Coolidge amerikai elnökről elnevezett jelenség, mely megfigyelhető hím álla-

tokban az új nősténnyel való találkozáskor, a párzás utáni refraktoros periódus elmarad, az 

újdonság hatása a hím viselkedését megváltoztatja. 

Cope-szabály: bizonyos élőlénytörzsek fejlődése a testméret-növekedés tendenciáját mu-

tatja. 

Cre rekombináz: lásd elte.prompt.hu oldalon. 

dóziskompenzáció: az XX genotípusú egyedekben az egyik X kromoszóma Barr-test formájá-

ban való heterokromatinizálódása. 

Dunbar-szám: megmutatja, hogy egy ember hány stabil szociális kapcsolatot tud egyszerre 

fenntartani. Robin Dunbar brit antropológus által javasolt, kb. 150 emberi kapcsolatot jelent; 

„azon emberek száma, akiknél nem érzed kényelmetlenül magadat attól, hogy beugorjatok 

egy italra beszélgetni, amikor egymásba botoltok az utcán”. 

evolúciósan stabil stratégia: a populáció legtöbb egyede által követett túlélési stratégia. 

gyűrűfaj: két reprodukciós izolációban lévő populációt egymással szaporodni képes köztes po-

pulációk sora kapcsolja össze. 

HáGK: Haszonállat-génmegőrzési Központ. 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Gentechnologia/ch14s05.html
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HeLa sejtek: az első, Petri-csészében nevelt halhatatlan emberi sejtvonal, az 1951-ben 

méhnyakrákban meghalt Henrietta Lacks szervezetéből, rákkutatáshoz, gyógyszer-fejleszté-

sekhez használják. 

heterochromia iridum: a különböző színű írisz ugyanazon egyed esetében. 

hidrogenoszóma: anaerob élőlények sejtjeiben energianyerés céljából létrejött redukálódott 

mitokondrium. 

Hikikomori: jelentése, hogy „elzárva lenni”, Japánban megfigyelhető, több évtizedes társa-

dalmi jelenség; minden olyan személy, aki elzárkózik otthonába, és több mint 6 hónapig fenn-

tartja ezt az állapotot. 

James Bond-állandó: hidrológiai kifejezés, mely a Földön található vízmennyiség 0,07 ezrelé-

kére utal, amely felhasználhatóan áll rendelkezésre az emberiség számára. 

kiméra: genetikai mozaikra utal, ezek közül is azokra az élőlényekre, akik kettőnél több ivar-

sejtből jöttek létre. 

neoténia: az adott faj felnőtt példányai a fiatal egyedek egyes tulajdonságait megtartják. 

Egyes feltételezések szerint több evolúciós ugrásban ez a jelenség fontos szerephez jutott, így 

például az ember evolúciójában is. A felnőtt ember tanulási képességei ugyanis nagyban ha-

sonlítanak a csimpánzok gyermekkori képességeihez, azonban míg a majmok ezt a képességü-

ket felnőtt korukra elveszítik, az emberek egész életük folyamán megtartják. 

optogenetika: fényérzékeny fehérjék sejtspecifikus kifejeződésén alapul, és lehetővé teszi a 

vizsgált biokémiai folyamatok egyedi indukcióját. 

őspizza: ásványi felületeken, annak katalizáló hatására jöhettek létre élő rendszerek. Alterna-

tív, vagy kiegészítő elmélet az „ősleves” elmélet mellett a kémiai evolúció időszakára. 

rádiumlányok: órák számlapfestését radioaktív rádiummal végző fiatal nők. Súlyos sugárbe-

tegségeik hozzásegítették az orvostudományt a mutagén hatások felismeréséhez. 

telomer-rövidülés: a telomer a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén található rövid, több-

szörösen ismétlődő szakasz; szerepe az, hogy megakadályozza a kromoszómavégek összeta-

padását, és sejtosztódás során védi a DNS-t a folyamatos rövidülés káros hatásaitól. 50 

replikáció után már ez a szakasz is rövidül, a sejtvonal pusztulását okozhatja, ha a géneket is 

érinti a rövidülés. 

Thilafushi: a Maldív-szigeteken az ott lakók, illetve turisták által termelt szemétből épített szi-

get (feltöltött lagúna). 

Wolbachia baktérium: obligát intracelluláris szimbionta szervezetek, melyek többnyire külön-

böző ízeltlábúakat fertőznek, képesek nősténnyé alakítani (feminizálni) a fertőzött hím gazda-

állatokat, megakadályozni, hogy a fertőzött nőstény hím utódokat hozzon létre, megölni a hím 

embriókat, szűznemzésre kényszeríteni az egyébként váltivarú állatokat, inkompatibilitást 
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okozni, vagyis terméketlenné tenni a fertőzött hím és nem-fertőzött nőstény párzását, és ez-

által akadályozni a nem-fertőzött nőstények szaporodását. 

Y-kromoszómás Ádám: Az Y-kromoszóma kutatása során a genetikai vizsgálatok kimutatták, 

hogy a mai férfiakban jelen levő Y-kromoszómának van egyetlen, közös őse, melyet az Y-kro-

moszómák Ádámjának neveztek el.  

Kiegészítés 

1. Gazdálkodás és fenntarthatóság 

2. Projektmódszer és játékosítása 

3. Egyéb játékok, foglalkozások (bingó, bűvös négyzet, disputa) 

A kísérleti tankönyv átdolgozása során egy témakör (Gazdálkodás és fenntarthatóság) kikerült 

a többi közül. Azonban azok számára, akik néhány tanórányi időt megtakarítanak, a tanév so-

rán alkalmuk nyílhat még néhány globalizációs kérdéskört érinteni. Számukra ajánlunk vázla-

tokat, néhány ötletet a foglalkozások tervezéséhez. A kerettanterv ajánlása szerint a követ-

kező témák fordulhatnak elő: 

Tematikai egység Gazdálkodás és fenntarthatóság Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás Életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés. 

Genetikai sokféleség. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése.  

Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, 

földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata. 

A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak 

elemzése, elkerülésük lehetőségei. 

Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi 

élet minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi 

tevékenységekbe.  

Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében 

a háztartásokban és kisközösségekben. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, 

kibocsátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés.  

Láthatjuk, hogy a kulcsfogalmak közül néhány már előkerült a 10. évfolyam biológia-

óráin, így a továbbiakban taglalt fejezetek csak azokat a fogalmakat járják körül, melyek ke-

vésbé voltak hangsúlyosak a biológia tanítása során. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy más tan-
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tárgyak (pl. földrajz, történelem, társadalomismeret) tananyagaiban hasonlóképpen megtalál-

hatók a megemlítendő témák más aspektusból közelítve. Ezzel a tantárgyi integrációval is se-

gíthetjük a fontosabb témák megfelelő súlyozását. 

Témakörök: 

1. Talaj – Többnyire helyi problémák (szennyezés, erózió, szikesedés) 

2. Víz, légkör és éghajlat – Helyi és globális problémák 

3. Környezet-/Természetvédelem – Ökológiai környezetben okozott kár megelőzése, 

mérséklése, elhárítása 

4. Bioszféra és emberiség 

A továbbiakban az adott témakör vázlatát és a javasolt órabeosztás alakulását mutatjuk. A 

vázlatok után egy vagy két, a 12. évfolyamnak szánt kísérleti tankönyvből származó olvas-

mányt és a témához kapcsolódó, feldolgozást segítő kérdést közlünk. 

46. Talaj 

47.  Víz 

48. Levegő 

49. Bioszféra és emberiség 

50. Természet-/Környezetvédelem 

1. TALAJ 

Talajszennyezés 

 Műtrágyázás  gyomnövények elterjedése 

 Mélyebb rétegbe mosódásuk  eutrofizáció a vizekben 

 Növényvédő szerek a tápláléklánc különböző szintjein 

 Termesztett növények felhasználása  anyaguk nem kerül a talajba 

 Monokultúra  kimerül a talaj tápanyagkészlete 

Talajerózió 

 Víz, szél talaj felső rétegét elhordja  vékonyodik, csökken a termőképessége 

 Eredeti növényzet eltűnése  talajpusztulás (esőerdő) 

 További globális problémák (szén-dioxid-koncentráció nő) 

 Sivatagosodás (Száhel-/Éhség-övezet Afrikában) 

Szikesedés 

 Száraz területeken 

 Az egész terület rendszeres öntözése helyett csepegtető öntözés 
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Montana erdői és bányái 

„Az Amerikai Egyesült Államok nyugati, a Sziklás-hegységet magában foglaló tájain a termé-

szeti környezet nem kedvez a mezőgazdaságnak. Montana állam nagy része száraz és hűvös 

éghajlatú. A 19. század második felében azonban kiderült, hogy a hegyek mélyén ércek rejtőz-

nek, méghozzá jelentős mennyiségben. Eleinte rezet és aranyat találtak, később pedig még 

számos más, az ipar szempontjából fontos fém érceinek lelőhelyét is fölfedezték. A bányászat 

megindulását és fejlődését követte a fakitermelés megnövekedése, hiszen ez biztosította a bá-

nyafát, az építőanyagot és a tüzelőt. 

A bányászat napjainkban is virágzik, s nemigen vitatható, hogy erről a modern gazda-

ság (főképp a vegyipar, az építőipar és az elektronikai ipar) nem mondhat le. A bányák kiala-

kításához és üzemeltetéséhez hatalmas mennyiségű talajt és kőzetet kell megmozgatni és fel-

halmozni. Ezek az óriási meddőhányók is tartalmazzák még a bányák termékeit és szennyező 

anyagait, például rezet, arzént, kadmiumot. E fémek ionjai mérgezőek, a csapadékkal kimo-

sódva a felszíni és felszín alatti vizek útján pedig szélesen szétterjedhetnek a környéken. A mon-

tanai ércek és kőzetek szulfidos ásványokat is tartalmaznak, amelyekből víz jelenlétében, a 

levegőre kerülve kénsav képződik. A kénsavas víz az élettelen környezetet és az élővilágot sú-

lyosan károsítja. Márpedig Montanában az elhagyott bányák és meddőhányók száma több 

tízezerre rúg. A bányászat mérgező következményét már régen felismerték, a 20. század elején 

egyes nagy rézbányák és -kohók környékén a tehenek tömegesen pusztultak el. De ki végezze 

el a rég bezárt bányák környezetének helyreállítását? Az eredeti tulajdonos rendszerint már 

nem érhető el, az örökösöknek pedig nincs pénzük a környezet helyreállítására. A bányászatot 

szigorú törvények szabályozzák, amelyek betartatásáért számos állami hatóság felelős. A bá-

nyák fenntartóinak napjainkban is csekély érdeke fűződik ahhoz, hogy kitermelés közben ér-

vényre juttassák a környezetvédelmi szempontokat, illetve a termelés befejezése után helyre-

állítsák a bánya és a meddők területét, hiszen mindez a költségeket esetenként jelentősen 

megnöveli. Sokan egyszerűen megvonják a vállukat, mondván, hogy be kell zárni a környezetet 

szennyező bányákat és kohókat, s akkor megszűnik a probléma. Csakhogy ezek az üzemek egy-

részt nélkülözhetetlen nyersanyagokat szolgáltatnak, másrészt emberek tízezreinek adnak 

munkát.” (Biológia 12. osztályos tankönyv) 

Hogyan károsíthatja a környezetet az ipari termelés ökológiai szempontból? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Milyen kémiai folyamatok megjelenéséhez vezet az ember megjelenése és az ipari termelés 

megindulása egy bányavidéken? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Hogyan oldanád meg a környezetszennyezés csökkentését? Írj legalább három különböző te-

vékenységet!  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ismertess hasonló problémát Magyarországról! (Pl. vörösiszap-katasztrófa) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Milyen nyertesei és vesztesei vannak az ember megjelenésének a területen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miért veszélyes a biológiai sokféleség csökkenése az emberiség és az élővilág szempontjából? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Egy mondás szerint a civilizáció az erdők irtásával kezdődik és az erdők kiirtásával fejeződik be. 

Mi a mondás értelme? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A cikkhez kapcsolódó tevékenységek, ajánlott további szövegek: 

 Csoportos munkában rendezzenek vitát a diákok a környezetszennyezés 

csökkentésének lehetőségeit érintő kérdésekről! 

 Végezzenek a diákok kutatómunkát a környezetvédelem törvényi szabályozásáról! 

(környezetvédelmi jogszabályok, előírások stb.) 

 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/vadon_es_civilizacio_a_kozepkori_erdo_vila

ga/  

2. VÍZ 

Édesvízkészlet fogyása 

 Felszín alatti – Rétegvíz (artézi), karsztvíz (szennyeződhet), forrásvíz (Magyarországon 

kevés), parti szűrésű víz (klórozott) 

 Felszíni vízkészletek – Álló- és folyóvizek, tározók, tengerek; tengerek sómentesítése 

 édesvíz 

Közműolló 

 Vezetékes vízzel és szennyvízelvezetéssel rendelkező lakosság arányának különbsége 

 Hiányos csatornahálózat  szennyeződő vizek 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/vadon_es_civilizacio_a_kozepkori_erdo_vilaga/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/vadon_es_civilizacio_a_kozepkori_erdo_vilaga/
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Öntisztulás 

 Mikroorganizmusokkal, korlátozott 

Szennyvíztisztítás 

 Mechanikai (kolloidig marad), biológiai (szerves eltűnik), kémiai tisztítás (csapadékkép-

zés) 

 Mérgező anyagok előfordulhatnak  2. és 3. lépés fordítva 

Vízszennyezés 

 Műtrágyázás nitrátok az ivóvízben  oxigénszállítás gátlása csecsemőkben 

 Olajszennyezés 

Az Aral-tó és a Holt-tenger története 

„Közismert és rendkívül tanulságos a közép-ázsiai Aral-tó története. A 20. század közepe óta a 

tavat tápláló Amu-Darja és Szir-Darja folyók vizének nagy részét több ezer kilométeres csator-

narendszer építésével a száraz közép-ázsiai területek öntözésére használják. A tóba jutó víz 

mennyisége rohamosan csökkent, nem pótolja a párolgást. Ezért a vízszint az elmúlt néhány 

évtizedben métereket süllyedt, felülete az egykori töredékére zsugorodott. A néhány évtizede 

még a vízparton fekvő települések egy része ma már több száz kilométernyire került a tó vizé-

től.  

Az Aral-tóhoz hasonló a közel-keleti Holt-tenger állapota. Nevével ellentétben ez való-

jában egy lefolyástalan tó, amelynek vizében a só koncentrációja rendkívül magas. A törté-

nelmi időkben a tóba ömlő Jordán folyó a párolgással azonos mennyiségű vizet szállított. Az 

utóbbi évtizedekben azonban folyamatosan csökken a tó szintje, ugyanis a Jordán vizének je-

lentős részét öntözésre használják. A csökkenő vízutánpótlás miatt a tó sekélyebb déli része 

fokozatosan kiszárad.” (Biológia 12. osztályos tankönyv) 

Milyen társadalmi változásokat indított el az Aral-tó kiszáradása a környékbeli településeken?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A megmaradt „pocsolyákban” található vízi élővilágot milyen ökológiai tényező fenyegeti leg-

inkább? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Milyen konkrét hatással lehet a kiszáradó, homokos tófenék a környékbeli emberek egészsé-

gére? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. LEVEGŐ 

Káros anyagok kibocsátása 

 Ülepedés (kivéve pl. szén-dioxid, freonok)  határértéket* érhetnek el (*olyan kon-

centráció, melynél már veszélyezteti a környezet vagy ember állapotát) 

Savas eső  

 Közvetlen és közvetett hatása (utóbbi esetben nehézfémionok bejutása a vizekbe, táp-

lálékláncba) 

Közlekedés 

 szmogriadó 

 Benzin – szén-monoxid, szénhidrogének kibocsátása (hemoglobin-károsítás) 

 Dízel – korom (légzőfelület csökkenése) 

 Por – rajta baktériumok, nehézfémek 

 Ózon – nyálkahártya károsítása 

 Korábban ólomvegyületek a motorhajtóanyagban (ólom-tetraetil) 

Ózonréteg 

 Freonok lassú bomlása  a Föld felszínére érkező UV sugárzás nő az ózonkárosító ha-

tásuk miatt 

Globális klímaváltozás 

 0,031  0,037 V/V % a szén-dioxid mennyiségének változása az utolsó 50 év alatt 

A témához kapcsolódó ajánlott feladatok: 

 zuzmótérkép készítése városi, nagyvárosi környezetben (projektmunka) 

 a London-típusú (redukáló/téli) és Los Angeles-típusú szmog (oxidáló/fotokémiai) 

hatásának összehasonlítása31 

4. BIOSZFÉRA, EMBERISÉG 

Népességrobbanás 

 Korlátlan növekedés (?) 

 80-20 %  javak és felhasználók eloszlása 

                                                      
31 Pl. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/meteorologia/az-emberi-tevekenyseg-  

hatasa-a-legkorre-a-szmog/a-szmog alapján (2018.20.10.) 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/meteorologia/az-emberi-tevekenyseg-%20%20hatasa-a-legkorre-a-szmog/a-szmog
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/meteorologia/az-emberi-tevekenyseg-%20%20hatasa-a-legkorre-a-szmog/a-szmog
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Fogyasztói társadalom 

 Presztízsfogyasztás; főtermék-központúság; rövid távra tervezés 

Energiaigény, energiaválság 

 Meg nem újuló energiaforrások kimerülése 

Hulladékkezelési válság 

Urbanizáció, globalizáció 

Fenntartható fejlődés 

Ökológiai lábnyom 

Megoldások (?) 

Ökológiai lábnyom 

„Az úgynevezett »ökológiai lábnyom« területének kiszámításával jól szemléltethető, hogy az 

emberek életmódja milyen mértékben veszi igénybe környezetük erőforrásait. A nagy ökoló-

giai lábnyom azt jelzi, hogy az illető túl »nagy lábon él«, vagyis többet fogyaszt, mint ami a 

Föld erőforrásainak egyenletes elosztása esetén neki jutna. A lábnyom kiszámításának elve, 

hogy minden tevékenységet, folyamatot földterület-egyenértékre számítanak át.  

Az ökológiai lábnyom hat elemből tevődik össze: az első az a terület, amelyen a táplál-

kozáshoz szükséges gabona megtermelhető; a második az a legelőnagyság, amely az elfo-

gyasztott hús előállításához nélkülözhetetlen; a harmadik a fa- és papírfogyasztásnak megfe-

lelő nagyságú erdőterület; a negyedik az elfogyasztott víziállatok fejlődéséhez szükséges víz-

terület; az ötödik az egyéni energiafogyasztással arányos mennyiségű szén-dioxid megkötésé-

hez szükséges erdőterület; a hatodik a lakáshoz szükséges földterület. 

A számítások szerint a 2010-es években a Földön mindezekre rendelkezésre álló földte-

rület átlagosan fejenként kb. 1,9 hektár. Ezzel szemben az átlagos ökológiai lábnyom megha-

ladja a 2,8 hektárt. Az egyre növekvő túlhasználat a Föld természeti tartalékainak gyors föl-

éléséhez vezet. Az USA-ban az egy főre eső lábnyom eléri a 11 hektárt, Nyugat-Európában pe-

dig a 6 hektárt. Ha tehát az egész emberiség számára az észak-amerikai életszínvonal elérését 

kívánnánk megcélozni, akkor a népesség eltartásához csaknem hat Földre lenne szükség. Ma-

gyarország népességének összesített ökológiai lábnyoma jelenleg kb. másfélszerese az ország 

területének. Mondhatjuk ugyan, hogy az Egyesült Államoknak és Nyugat-Európának nálunk 

sokkal többet kell tennie, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy a mi lábnyomunk is 

mintegy 50%-ban kilóg az országból.” (Biológia 12. osztályos tankönyv) 

Mit nevezünk ökológiai lábnyomnak? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Milyen komponensekre bonthatjuk az ökológiai lábnyomunkat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elsősorban milyen folyamatoknak köszönhető az ökológiai lábnyom változása országos, illetve 

kontinentális szinten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tevékenységek az ökológiai lábnyommal kapcsolatban: 

 Számold ki ökológiai lábnyomodat a következő linken megtalálható oldal segítségével! 

http://www.glia.hu/okolabnyom/ 

 Disputázzanak (disputázás leírását lásd az utolsó oldalakon) a diákok az ökológiai láb-

nyom helyi és globális csökkenthetőségéről! Lehetséges tételmondat: Egy ember 

ökológiai lábnyomának csökkentésével nem lehet megmenteni a Földet. 

A Gaia-elmélet 

„Gaia a Föld istennője a görög mitológiában. A nevét viselő elméletet James Lovelock alkotta 

meg a 20. század második felében. A bioszféra környezeti jellemzői dinamikusan változó sta-

bilitást mutatnak, s a teória szerint ezt az egyensúlyt az élővilág tartja fenn. Ha a légkör ösz-

szetétele, hőmérséklete valamilyen zavaró hatás következtében megváltozik, az élőlények nö-

vekedésük és anyagcseréjük megváltoztatásával reagálnak rá. Ezen biológiai válaszreakciók 

eredményeként az élet fennmaradásához, illetve továbbfejlődéséhez szükséges állapotok hely-

reállnak. A bioszféra tehát, akárcsak egyetlen hatalmas élő szervezet, önszabályozásra képes 

– úgy is mondhatjuk, hogy homeosztázisa van. Az élővilágnak ezt az egyensúlyt fenntartó egy-

ségét nevezte el Lovelock Gaiának. 

Az elmélet szemléltetésére Lovelock leírt egy képzeletbeli »százszorszép világot« 

(»daisy world«). Ez egy elképzelt bolygó, amelyet két százszorszépfaj ural, az egyiknek világos, 

a másiknak sötét a színe. Alacsony hőmérsékleten a sötét virág terjed el, amely a sugárzó ener-

gia begyűjtésével melegíti a környezetet, míg fölmelegedés idején a sugárzást visszaverő vilá-

gos százszorszépek kezdenek növekedni és terjedni a bolygón. A sugárzás ilyenkor kevésbé 

nyelődik el, így a bolygó hőmérséklete nem emelkedik tartósan. Addig, amíg ez a kétféle élő-

lény egymással egyensúlyban él, környezetük mindkettő számára lakható marad, a külső be-

folyásoló tényezők váltakozása mellett is. Amennyiben azonban bármelyik eltűnik, az élővilág 

(Gaia) összeomlik.” (Biológia 12. osztályos tankönyv) 

A szöveg és eddigi ismereteid alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Mit nevezünk homeosztázisnak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.glia.hu/okolabnyom/
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Milyen sajátságai hatására tarthatja meg a Föld viszonylagos ökológiai stabilitását? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A „Bioszféra 2” az 1990-es években 1,27 hektáros területen létrehozott zárt létesítmény Ari-

zonában (USA), mely a földi rendszerek kutatásával foglalkozott. Neve arra utal, hogy ez a má-

sodik, teljesen önellátó rendszer lett a földi bioszféra után.  

Milyen nehézségek adódhattak a Bioszféra 2 fenntartásával kapcsolatban? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A cikkhez kapcsolódó és a Bioszféra 2 létesítményről szóló előadás: 

https://www.ted.com/talks/jane_poynter_life_in_biosphere_2. 

5. KÖRNYEZET- / TERMÉSZETVÉDELEM32 

Fajok eltűnése 

Környezetszennyező anyagok hatása 

 DDT 

Nemzetközi egyezmények 

Fajok eltűnése 

„Sok faj halt ki, illetve ritkult meg a Földön annak következtében, hogy az emberek irtották. Az 

elsők közé tartozott a dodó nevű madárfaj, amely a Mauritius szigetére érkező telepesek zsák-

mányává vált a 17. században. Az erszényes farkast Tasmaniában a birkanyájak védelmében 

vadászták a 20. század első feléig, amíg ki nem pusztult. Az orrszarvúakról az a babona terjedt 

el, hogy szarva afrodiziákumként a férfierőt fokozza, ezért ejtették el tízezerszám. A szigorú 

védelemnek köszönhetően kis számban még élnek példányai. Közismert, hogy a bálnafajok 

többségét is a túlzott halászat sodorta veszélybe. A 20. század végétől divatba jött a »dzsun-

gelhús« fogyasztása, emiatt vadásszák az esőerdők emlősállatait. Az ökológiai kapcsolatok, 

populációk közti kölcsönhatások figyelmen kívül hagyása is okozhat természeti veszélyhelyze-

tet.” (Biológia 12. osztályos tankönyv) 

  

                                                      
32 https://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/zold_kemia_tantev_csopmunka_feladat_910.evf1_.doc 

    (2018.02.05.) Albert Viktor munkája a zöld kémia című kémia tananyaghoz készült a 9-10. osztály számára, 

ötletet meríthetünk belőle órák tervezéséhez, ismétléshez 

https://www.ted.com/talks/jane_poynter_life_in_biosphere_2
https://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/zold_kemia_tantev_csopmunka_feladat_910.evf1_.doc
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Idegen fajok behurcolása 

„A tömeges behurcolás legismertebb példái az Ausztráliába betelepített állatok. Az ausztrál 

kontinens földrajzilag nagyon régen, az újidő első felében elkülönült, emiatt a földrészen sajá-

tos evolúciós folyamatok zajlottak. Területén nagytermetű méhlepényes emlősök nem éltek az 

emberek beköltözése előtt. A betelepülőkkel érkezett macskák, kutyák, szarvasok, nyulak, pat-

kányok rövid idő alatt lényegesen megváltoztatták a kontinens természetes élővilágát. Példa-

ként tekintsük át a nyulak megjelenésének következményeit! A 19. század második felében 24 

üregi nyulat vittek Ausztráliába szaporítási szándékkal, vadászati célra. A behozott állatokat 

egy szenvedélyes vadász birtokán eresztették szabadon. A nyulak beilleszkedésének programja 

nagyszerűen sikerült: a birtok tulajdonosa néhány év után ráébredt, hogy a nyulak átvették a 

hatalmat, földbirtoka közel áll az összeomláshoz. 

A birtokos a telepítés után hat esztendővel mintegy húszezer nyulat lőtt le, de ezzel az 

állomány nagysága gyakorlatilag nem változott. Az üregi nyulak ugyanis kiváló élőhelyet ta-

láltak, sem versenytársuk, sem ragadozójuk nem volt. Szaporodási ütemüket szemléltetik a 

következő adatok. A nőstény egy év alatt 5-6-szor 5-6 kisnyúlnak ad életet. Az utódok fele nős-

tény, amelyek 5 hónapos korukban elérik az ivarérettséget. Így egy év alatt egyetlen nőstény 

állat nyomán 250 nyúlból álló populáció jön létre, ami mindössze két év alatt az összes leszár-

mazottal együtt már tízezres üreginyúl-népességet jelent. A nyulak terjedése a legelők tarra 

rágása miatt komolyan fenyegette a birkatenyésztést. A jövevények felfalták az őshonos álla-

tok táplálékát és kisajátították üregeiket. Ennek következtében bizonyos helyeken több faj ki-

pusztult, és eltűntek az erdők. A nyulak ugyanis megeszik a facsemetéket, ezért amikor a fel-

nőtt fák elpusztulnak, nincs utánpótlás. Nyugat-Ausztráliában több mint 1800 kilométeres ke-

rítést építettek a nyulak behatolásának megelőzésére. A szaporodást és a kártételt a 20. szá-

zad közepén meddőséget okozó vírussal fertőzött nyulak szabadon bocsátásával sikerült meg-

fékezni. Ám rövidesen megjelent a betegséggel szembeni ellenálló képesség, s a nyulak ismét 

terjedni kezdtek. A 20. század végén új vírust vetettek be a nyulak ellen, amely immár haté-

konynak látszik.” (Biológia 12. osztályos tankönyv) 

 Nézzen utána, milyen tulajdonságai miatt vált a telepesek célpontjává a dodó! 

 Milyen állatcsoportok haltak ki leginkább az utolsó három-négy évszázad során? 

 Milyen okok vezettek a csoportok kihalásához? 

 Milyen eszközökkel állítanád meg a fajok kihalásának gyorsulását? 

 Milyen természetvédelmi kategóriákat tartalmaz az IUCN (Természetvédelmi Világszö-

vetség) ún. „vörös listája”? 

 Hogyan szabályozzák Magyarországon a fajok védelmét? 

 Az üregi nyúl példából kiindulva gyűjts anyagot olyan ökológiai katasztrófát okozó em-

beri „mulasztás” példájára, mely ma is hosszú távú hatással van a környezetünkre! 

 Milyen megoldást javasolnál a gyűjtött esetre vonatkozóan? 
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 Milyen megoldásokat javasolnál az alábbi képen látható problémák megoldására? 

33 

Segítség a természetvédelemmel kapcsolatos válaszok megadásához: 

34  

                                                      
33 Borhegyi Péter – Bódy Zsombor – Kojanitz László: Történelem Tankönyv 12. (Eszterházy Károly Egyetem, Bu-

dapest, 2017.) 165. oldal. 
34 Borhegyi Péter – Bódy Zsombor – Kojanitz László: Történelem Tankönyv 12. (Eszterházy Károly Egyetem, Buda-

pest, 2017.) 167. oldal 
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS LEHETŐSÉ-

GEI 

A középiskolás oktatásnál különösen fontos a tanulók határozott keretek között történő mo-

tiválása. Ebben az életszakaszban egyre jelentősebb hatása van az öntudatuknak, az önérvé-

nyesítő képességüknek, miközben felerősödik az általános ismeretek felől a specializáció irá-

nyába való orientálódás, és ezt a szülők jellemzően még erősítik is. A kötelező érettségi tan-

tárgyak esetében ez egy motiváló hatást jelenthet, a választható tantárgyak esetében – ide 

tartozik a biológia is – ez jellemzően inkább nehézséget jelent. 

Kimondottan javasolt ezért az alternatív lehetőségek megragadása. 

 Terepgyakorlatok, tanulói kísérletek, prezentációk, meghívott előadók. 

 Projektek. 

 Fontos, hogy legyenek a tanulókkal közösen hozott szabályok, ezek megtartása sokkal 

gyümölcsözőbb, mint a felülről érkezőké. 

 Az életvezetési témákkal foglalkozó órákon (társas kapcsolatok, szaporodás, egészség-

védelem, fenntarthatóság) ne legyen idegen a már-már osztályfőnöki jellegű témafel-

dolgozás – akár az osztályfőnökkel közösen. A tanulók többségének jövőjével kapcso-

latban ezeknek lesz jelentősége, a klasszikus biológiai ismereteknek kevésbé. Nehe-

zebb lesz ugyan objektív módon osztályozni, de a tanulói aktivitást – akár egy közösen 

hozott szabályrendszer szerint – korrektül vissza lehet jelezni. 

 A biológiából továbbtanulók számára különösen is nagy szükség mutatkozik emiatt 

szakkörök és fakultáció biztosítására – az érettségi és a felvételi sikere ugyanis érthető 

okokból nem feltétlenül korrelál a hétköznapi életben hasznos tudás és kompetencia 

mértékével, de a többségnek elsősorban arra lesz szüksége. 

Projektmódszer, játékosítás 

A pedagógus munkájának tervezésekor a modern pedagógia eszköztárából a projektpedagó-

gia és a játékosítás elemeit is használhatja az ismeretek cselekvésközpontú tanításához, tanu-

lásához. Mindkettő a diákok aktív részvételére és tevékenységére épít, ahol a tanár csak szer-

vezi, segíti a munkát, a formatív értékelés eszközeivel pedig folyamatosan visszajelzést ad a 

diákok számára. A XXI. századi készségek fejlesztéséhez az önálló, felelős munkavégzést kell 

támogatni, ahol a tanulók a különböző forrásokból szerzett információkat összegezve, egyéni-

ségüket kifejezve alkotják meg egyéni munkájukat.  

 A projekt tervezése során a tantárgyi követelményeknek (NAT, kerettanterv, életkori 

sajátosságok, előzetes tárgyi tudás) megfelelő konkrét célok meghatározására kell tö-

rekednünk.  
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 Többféle kérdést célszerű megfogalmazni, amelyek a tanulás ívét szabályozzák, kijelö-

lik a feladatokat és a kimenetet, amelyet az önálló tanulási utak ellenére mindenkinek 

el kell sajátítania.  

 Törekedni kell a sokféleségre, a flow-élmény biztosítására, a sajátos igényeknek való 

megfelelésre és a differenciálásra. A tanulói szerepek megváltozásával a diákok kutat-

nak, problémát oldanak meg, döntést hoznak és dokumentálják eredményeiket, ezért 

a tanulásra hosszabb időt kell fordítani, amelynek megfelel a kerettantervi szabályozás. 

(Mivel a végzős évfolyamokban viszonylag csökkent tananyag mellett kell a munkát 

megszervezni, ezért ajánljuk az utolsó évben is a projektek tervezését, hiszen így a bio-

szféra problémáinak komplexebb kérdéseire, azokkal kapcsolatos vizsgálatokra több 

idő juthat megfelelő időbeosztással.) 

 Megjegyezzük, hogy a diáknak nem szükséges az órán is a produktumával foglalkozni, 

de az új ismeretek elsajátítását kiegészíti azoknak alkalmazása, a projektfeladat elké-

szítése. A követelmények, célok, kérdések megfogalmazása mellett az értékelés idő-

rendjét és módszereit is ki kell dolgozni, hogy az érdemjegy a befektetett munka és a 

végtermék minőségét, illetve a tanulás eredményességét tükrözze.  

 További inspirációt nyújthatnak az NKP-n a Digitális Témahét programjára készült kész 

és megvalósult projekttervek, de a szervezők weboldalának felkeresésével üres, pro-

jektterv sablont is találhatunk, amelyet saját igényeinkhez és ötleteinkhez igazodva 

alakíthatunk.35  

A játékosítás egy tanulásszervezési forma és értékelési rendszer, amelynek lényege, hogy a 

különböző feladatokkal (órai munka, röpdolgozat, témazáró, kutatómunka stb.) nem közvet-

lenül, hanem pontszerzésen keresztül lehet érdemjegyeket szerezni, a diák önállóságára és 

felelősségére alapozva.  

 Rendszerünkben a számítógépes játékokhoz hasonlóan a győzelem, jelen esetben a 

megfelelő érdemjegy elérése a cél. Azonban azt nemcsak a pillanatnyi teljesítmény (té-

mazáró dolgozat), hanem a folyamatos munka, egyéni vállalások, küldetések határoz-

zák meg.  

 A munkák eredményeihez pontrendszert kell kidolgozni, így jegyeket is társíthatunk 

majd azokhoz, elegendő pont gyűjtésével a tanulók szinteket lépnek, és elérhető a jeles 

osztályzat.  

 A tanár a tananyag elkezdése előtt ismerteti a „játékszabályokat”, a módszer lényegét, 

hogy az miért hasznos a diákok számára, és mire hány pont adható. 

                                                      
35 A Digitális Témahét kifejezetten a digitális eszközök által támogatott tanulásra helyezi a hangsúlyt, de projektet 

digitális eszközök nélkül is tervezhetünk és megvalósíthatunk.  

https://drive.google.com/file/d/0BzmDvL9nz_D7UXJoc0ppWDBNV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0BzmDvL9nz_D7UXJoc0ppWDBNV1U/view
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 A kiegyensúlyozott pontozás meghatározása az egyik legfontosabb eleme a rendszer-

nek, hiszen a pontokkal irányítani tudjuk, hogy mit kell tennie a tanulónak az eredmé-

nyes teljesítéshez, ugyanakkor szabályokat is hozhatunk, amelyekkel korlátozhatjuk 

őket.  

 Ilyen szabály lehet egy-egy feladat kötelező jellege (például a témazáró dolgozat, nagy 

pontszámú súlyozással), a választható munkákra vonatkozó elvárások és formai köve-

telmények, az egyféle típusú tevékenységek korlátozása, valamint a határidők betarta-

tása.  

 Például megadható egy megfigyelést, boncolást összegző jegyzőkönyv formai és tar-

talmi követelménye 6 pontért, amelyet a diáknak írnia kell az elvégzett munkának meg-

felelően, de ha ezt nem teljesíti tökéletesen, kevesebb pontot is kaphat a munkájára. 

Sőt, ha határidőn kívül adja be, nem értékeljük a munkáját. 

 Másfelől ugyanaz a diák csak egy, azonos típusú megfigyelésre vonatkozó jegyzőköny-

vet adhat be, hiszen nem szerezhet aránytalanul sok pontot csak egy készség vagy ké-

pesség fejlesztésével.  

 A formatív értékeléshez kapcsolódóan az elkészült munkákat visszaküldhetjük egyszeri 

javításra, de ha nem készül el a javított változat a megszabott határidőig, akkor az ere-

deti pontokat regisztráljuk.  

 A játékosítás alkalmazásával a diákok számára átláthatóbb, kisebb célok jelennek meg, 

szinteket kell ugraniuk, sokkal differenciáltabban, az egyéni érdeklődésnek megfele-

lően, játszva tanulhatnak úgy, hogy sikerük önálló tevékenységüktől és felelősségüktől 

függ.  

A játékosítás összekapcsolható a projektpedagógiával, hiszen abban is munkafázisok eredmé-

nyeként készül el a produktum, és a pedagógus a tanulási utat, a folyamatot értékeli. Nehéz-

séget jelenthet a folyamatos adminisztráció, de ehhez számos fejlesztés készült, kiemelhető a 

magyar nyelvű Beethebest és a #School weboldala. Akár a projektpedagógiát, akár a játékosí-

tást alkalmazzuk gyakorlatunkban, célszerű nemcsak a diákokkal megbeszélni a módszer lé-

nyegét, de a szülőket is tájékoztatni szükséges, hiszen utólagos konfliktusokat előzhetünk meg 

ezzel.  

file:///C:/Users/VD/Downloads/shutterstock_501258979.pdf 

file:///C:/Users/VD/Downloads/shutterstock_501258979_fn.pdf 

BINGÓ – Előre papíron elkészített 5x5-ös táblázatba helyezett szavak közötti 

kapcsolatot a tanár alakítja ki olyan egymás után sorolt meghatározásokkal, melyek alapján a 

diákok bejelölnek (színeznek, pipálnak) szavakat. Amikor egy oszlop, sor vagy átló megtelt jelölt 

szavakkal, a diák (vagy párban dolgozó tanuló) jelzi „bingó” felkiáltással és 

felállással/kézjelzéssel, hogy megtalálta a vélt összefüggéseket. Amennyiben valós a találat 

http://beethebest.org/
https://e-studygroup.com/
file:///C:/Users/VD/Downloads/shutterstock_501258979.pdf
file:///C:/Users/VD/Downloads/shutterstock_501258979_fn.pdf
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(tehát nem egy rosszul előállított jelzéssort azonosít a diák), a tanár jutalmaz, amennyiben nem 

a megfelelő fogalmat azonosította a tanuló, a következő „bingó”-t kiáltót ellenőrizzük. A játék 

addig tart, amíg az összes észszerű találatot nem azonosítják. Érdemes a fontosabbnak tartott 

fogalmakat elhelyezni egy-egy sorban, oszlopban, és 12–15 kör után törekedni az ismétlés 

befejezésére, hogy a gyerekek figyelmét továbbra se veszítsük el. (TIPP 1: A gyerekek a 

táblázatban található fogalmak mellett számokat is beírhatnak, hogy visszakereshetővé váljon 

mindenki számára egy későbbi kérdés során, hogy melyik meghatározásnál került elő egy-egy 

fogalom. A játék fogalomrögzítésre való alkalmasságát növelhetjük, ha a meghatározásokat 

papíron kiadjuk a folyamat végén, így egy fogalomtárat is készíthetünk a gyerekek számára. 

TIPP 2: A játék izgalma fokozható, ha egy-egy diák húz meghatározásokat/körülírást egy 

zsákból. TIPP 3: A játék során egyszerre több jelzést is elhelyezhetnek a táblázatban a diákok, 

amennyiben asszociációs céllal végezzük a bingót. Ekkor a tanár megmondhatja, hogy mennyi 

jelölést lehet maximálisan elhelyezni.) A játék alkalmazását nagyobb és fontosabb 

témaköröknél előkészítés, és a témakörök végén ismétlés céljából javasoljuk. Célszerű óra 

elején, ráhangolódásként, motiválásként végezni a játékot. 

BŰVÖS NÉGYZET – 3x3: A táblára/papírra/képernyőre felírt 3x3-as négyzetbe rendezett 

9 fogalom vagy kép között összefüggéseket keresünk. A játék lényege abban áll, hogy a 

legkisebb erősségű összefüggés esetén is több dimenzióban kereshetünk kapcsolatokat. A 

tevékenység lehetőséget biztosít a kapcsolódási pontos kijelölésére, és annak azonosítására, 

hogy adott tartalmak között valóban van-e a diák által megnevezett kapcsolat. 

DISPUTÁZÁS – A disputa szabályai a következők: rendszerint két háromtagú csapat 

játssza. Előre meghatározott tételt kell bizonyítaniuk, illetve cáfolniuk. A csapatok mellett 

kijelölünk egy páratlan számú bírákból álló bizottságot is. Húzás alapján történik az állító és a 

tagadó csapat kiválasztása. Elhangzik az állító csapat beszéde (a tétel definiálása, értelmezése; 

érvek). Elhangzik a tagadó csapat beszéde (ebben már reagálnak az állító csapat érveire úgy, 

hogy cáfolják azokat, majd következnek a saját ellenérveik). Az érvek elhangzása után az 

ellenfél csapata feltehet kérdéseket, amikre az érvelő csapatnak felelnie kell. A csapatokból 

egy körben csak egy ember beszél. A vita akkor ér véget, mikor a harmadik ember is elmondja 

beszédét (ebben már új érveket nem hozhat fel, csak összegezheti az eddigieket, és 

bizonyíthatja saját érveik erősebb voltát). Abban az esetben, ha a tétel állítása vagy tagadása 

során felvetődő érvvel valójában mi magunk nem értünk egyet, akkor is tudnunk kell 

alátámasztani, hiszen a játék az érvelésre épül. Természetesen az olyan témákat, tételeket, 

melyek lelkiismereti szempontból nem képezhetik a játék alapját, célszerű elkerülni. 
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

Mindhárom évfolyamhoz rendelhető színes, változatos feladatokat tartalmazó, gazdagon il-

lusztrált munkafüzet. 

A munkafüzetekben található feladatok nagyobb részének megoldásához elsősorban 

önálló munka szükséges, ezek a tanult ismeretek gyakorlására, elmélyítésére szolgálnak. A fel-

adatok kisebb része órai munkához javasolt, kutatómunkát, véleményformálást vagy beszél-

getést igényel. 

A munkafüzetek feladatainak megoldásához a tankönyvben találhatók a szükséges is-

meretek. Differenciálásra is használható a munkafüzet, ilyenkor a tankönyvi példák segíthet-

nek az önállóan dolgozó tanulók számára a szükséges ismeretek vagy minták megszerzéséhez.  

A munkafüzetek elsődleges célja a tankönyvekben leírtak gyakorlása. 

A munkafüzetek legfontosabb jellemzői, hogy  

 színesek; 

 leckéről leckére követik a tankönyv felosztását, amit a fejezetek színösszeállítása is kö-

vethetőbbé tesz; 

 több feladatot tartalmaznak, mint ami egy tanórán megoldható, ezért nem kell min-

dent maradéktalanul végigvenni. Szükségszerűen válogatni kell idő, képesség, érdek-

lődés alapján. A tanórán tanultak házi feladatban történő gyakoroltatása mellett hasz-

nálhatjuk a munkafüzetet az órára felkészüléshez is. Adjunk olyan feladatot, amiről 

még nem volt szó, hogy a tanuló önálló kutatómunkával tudja megoldani! 

Munkáltató órákon vagy akár nem szakos helyettesítés esetén is jól használható a munkafüzet, 

nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a túlzott használat negatív hatással lehet a 

tanulók szóbeli kommunikációs képességeire. 
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