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Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 
Órakeret  
10 óra 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizsgálata. 

Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a 
felépítés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípusok 
méretkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: az állati egysejtű és a 
többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  
Az állati sejt sejtalkotói: sejtmag 

(maghártya, örökítőanyag), Golgi-
készülék, endoplazmatikus hálózat, 
mitokondrium, sejtközpont, 
lizoszóma, sejtplazma, sejthártya. A 
sejtszervecskék feladata. 

A főbb szövettípusok jellemzői 
és működési sajátságai:  

hámszövetek-fedőhámok, 
mirigyhámok, felszívóhám, 
érzékhám. pigmenthám egyenkénti 
feladatai, típusai és előfordulása a 
szervekben. 

A kötő- és 

Az állati sejtalkotók felismerése, 
megnevezése elektronmikroszkópos 
felvételen és modellen. 

 
Mikroszkópi metszetek és ábrák, 

mikroszkópos felvételek vizsgálata. 
Összehasonlítás: a simaizom, 
vázizom és szívizom szerkezeti és 
funkcionális összefüggéseinek 
elemzése, előfordulása és működési 
jellemzői a szervekben. 

 
Rajzos ábra készítése a 

soknyúlványú idegsejtről. Az idegsejt 
(neuron) részeinek megnevezése. 

Fizika: az 
elektronmikroszkóp. 

 
Vizuális kultúra: 

arányok megállapítása 
az ábrakészítéshez. 

 
Informatika: szöveg- 

és képszerkesztés. 



támasztószövetek - lazarostos, 
tömöttrostos kötőszövet, a 
zsírszövet és a vér, valamint a 
chordaszövet, csontszövet és 
porcszövet felépítése, feladata és 
előfordulása. 

Az idegsejtek típusai a sejt 
alakja, a nyúlványok elrendeződése, 
a sejt működése alapján. A gliasejt. 

Szövet- és szervátültetés 
(transzplantáció); beültetés 
(implantáció). 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, 
axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

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

Órakeret  
16 óra 

Előzetes tudás 
Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlábúak és 

ízeltlábúak főbb jellemzői. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerveződés 
összehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok jellemző 
képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és az életmód 
kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szervezeti differenciálódásának 
megismerése. A differenciálódás fokától függő sajátosságok vizsgálata ok-
okozati összefüggések keresése közben. A mindenkori környezet 
változásaihoz való alkalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok 
jellemző tulajdonságainak kialakulásában. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  
Csalánozók testfelépítése. A 

testfal jellemző sejtjei: csalánsejtek, 
a diffúz idegrendszert alkotó 
idegsejtek, a hámizomsejtek, 
valamint a belső réteg 
emésztőnedveket termelő 
mirigysejtjei. Önfenntartás, 
önreprodukció, önszabályozás. 

A férgek nagyobb csoportjai 
(fonálférgek, laposférgek, 
gyűrűsférgek) testszerveződése, 
önfenntartó, önreprodukáló és 
önszabályozó működése, életmódja. 

A puhatestűek nagyobb 
csoportjai (kagylók, csigák, 
fejlábúak) testszerveződése, külső, 
belső szimmetriája, önfenntartó, 
önreprodukáló, önszabályozó 
működése. Az élőhely, életmód és 
az életfolyamatok összefüggései. 
Főbb képviselők az egyes 

A sejtek működésbeli 
elkülönülésének, a szövetetek 
kialakulásának eredménye a 
különböző állatcsoportoknál. 

Ábraelemzés: a csalánozók 
testfalának felépítése, a 
sejtcsoportok funkciói. 

A csalánozók megismerése. 
(Ajánlott: Hidraállatok: közönséges 
hidra, zöldhidra, édesvízi meduza. 
Kehelyállatok: füles meduza. 
Virágállatok: viaszrózsa, vörös 
tollkorall, nemes korall, 
gombakorall, bíborrózsa. 
Bordásmedúzák: Vénusz öve.) 

A szaprofita férgek 
biogeográfiai, gazdasági hasznának, 
a parazita férgek állat- (ember-) 
egészségügyi szerepének 
tanulmányozása.  

Tanulói vizsgálódás: A 
gyűrűsférgek mozgása és belső 

Kémia: felületi 
feszültség, a mészváz 
összetétele, a kitin, 
diffúzió, ozmózis. 

 
Fizika: rakétaelv, 

emelőelv, a lebegés 
feltétele. 

 
Földrajz: 

korallzátonyok (atollok), 
a mészkő, a kőolaj és a 
földgáz képződése; 
földtörténeti korok. 



csoportokban: éti-, kerti- és ligeti 
csiga; tavi- és folyami kagyló; 
tintahalak, nyolclábú polip.  

Az ízeltlábúak csoportjaira 
jellemző testfelépítés, önfenntartó, 
önreprodukciós és önszabályozó 
működés. Származási bizonyíték a 
szelvényezett test. A törzsfejlődés 
során kialakult evolúciós 
„újdonságok”(valódi külső váz 
kitinből, ízelt lábak kiegyénült 
harántcsíkolt izmokkal). A 
csáprágósok, ill. pókszabásúak 
fontosabb csoportjai: a skorpiók, 
atkák és pókok.  

A rovarok legfontosabb – 
hazánkban is nagy fajszámmal élő – 
rendjei: szitakötők, 
egyenesszárnyúak, poloskák, 
kabócák, bogarak, lepkék 
hártyásszárnyúak, kétszárnyúak 

szervei. A puhatestűek három 
főcsoportjának összehasonlítása: a 
morfológiai különbségek, belső 
szervi azonosságok  

Tablókészítés elhalt állatok külső 
vázaiból. A fajok beazonosítása 
határozók segítségével. 

A hazánkban is nagy fajszámban 
előforduló rovarrendek, illetve 
példafajok keresése határozó 
könyvek segítségével (csoportos 
feladat könyvtári óra keretében). A 
szájszerv, a szárny, a 
posztembrionális fejlődési típusok 
alakulásának összehasonlítása. Ok-
okozati összefüggés keresése az 
életmód és a szájszervek alakulása 
között. A tengeri/édesvízi 
puhatestűek és ízeltlábúak szerepe 
az egészséges táplálkozásban.  

Receptverseny és önálló 
kiselőadások. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos 
bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, 
kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, 
vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult dúcidegrendszer; 
hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, 
hormonális/kémiai szabályozás. 

 

Tematikai egység 
Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 
A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret  
18 óra 

Előzetes tudás A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) 
összehasonlítása a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek 
nagyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló 
kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési 
módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a belső váz 
jelentőségének megértése az életterek tartós meghódításában.  

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  
A tüskésbőrűek testfelépítése és 

életmódja. A gerinchúr, a 
csőidegrendszer és kopoltyúbél 
megjelenésének evolúciós 
jelentősége. Az előgerinhúrosok 
testfelépítése, evolúciós 
jelentősége. Fő képviselőik: a 
tengerben élő, átalakulással fejlődő 
zsákállatok. A fejgerinchúrosok 

A tüskésbőrűeknek a 
gerinchúrosokkal és gerincesekkel 
való összehasonlítása.  

Szakkönyvek, ismeretterjesztő 
könyvek, folyóiratok 
olvasmányainak, ábráinak 
segítségével a probléma lényegének 
feltárása. 

Gyakorlati feladat: a kialakult 
gerinces szervek, szervrendszerek 

Fizika: nyomás, 
hőmérséklet, hidraulika, 
optika, hang, ultrahang. 

 
Informatika: 

szövegszerkesztés, 
adattárolás, előhívás. 

 
Kémia: kollagén, 

hemoglobin, tengerek és 



testfelépítése és életmódja, 
evolúciós jelentősége (pl. a 
lándzsahal).  

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

A neuro-endokrin rendszer 
szabályozza a működéseket 
(melynek idegrendszeri központja az 
agy)). 

életfolyamatbeli (kültakaró, mozgás, 
táplálkozás, légzés, keringés, 
kiválasztás, szaporodás, hormonális 
és idegrendszeri szabályozás) 
eltéréseinek leírása a gerincesek 
alábbi nagyobb csoportjaiban: 

Halak: pl. tükörponty, csuka. 
Kétéltűek: pl. zöld levelibéka, 
kecskebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei sikló. 
Madarak: pl. házi galamb, házi 

tyúk. 
Emlősök: pl. házi nyúl. 
 
Ponty, csirke vagy házi nyúl 

boncolása megfigyelési szempontok 
szerint. A megfigyelések rajza, 
megfogalmazása, leírása.  

 
Fajismeret bővítése 

határozókönyvek, internet 
segítségével. 

édesvizek só-
koncentrációja. 

 
Földrajz: a 

kontinensek élővilága, 
övezetesség. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, 
magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, tolóláb, 
ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó és állandó 
testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret  
14 óra 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés 
alapjainak megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazkodási folyamat 
bemutatása. Azonosságok és különbségek keresése az állati és emberi 
viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Miben különböznek az öröklött 
és tanult viselkedési elemek? 
Melyek a legfontosabb 
magatartásforma-csoportok? 
Melyek az állatok 
kommunikációjának fajtái? 

Ismeretek 
A magatartáskutatás története: 

Darwin, Pavlov, Watson, 
Lorenz, Tinbergen, von Frisch, 

Különböző magatartásformák 
megfigyelése, azonosítása és 
elemzése filmeken (pl. Az élet 
erőpróbái; A magatartáskutatás 
története). 

 
Kiselőadások tartása, viták során 

saját vélemény megvédése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: verbális és 
nem verbális 
kommunikáció. 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
a csoportos agresszió 
példái. 

 
Fizika: hang, 



Csányi (a kutatók módszerei, 
tapasztalatai, magyarázatai). 

Öröklött magatartásformák 
(feltétlen reflex, irányított mozgás, 
mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák 
(bevésődés, érzékenyítés, 
megszokás, feltételes reflex, 
operáns tanulás, belátásos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos 
viselkedések (tájékozódás, 
komfortmozgások, táplálkozási 
magatartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos 
viselkedések (udvarlás, párzás, 
ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas 
kapcsolatok típusai (időleges 
tömörülés, család, kolónia). 

A háziállatok viselkedése.  
Az emberi természet. A tanulás 

és a gének szerepe az emberi 
viselkedésben. Az emberi viselkedési 
komplexum, az ember és a 
legfejlettebb állatok viselkedése 
közötti különbségek, személyes és 
csoportos agresszió, az emberi 
közösség, rangsor, szabálykövetés, 
az emberi nyelv kialakulása, az 
emberi hiedelmek, az ember 
konstrukciós és szinkronizációs 
képességének megnyilvánulása a 
társadalomban. A gyermek fejlődése 
és szocializációja a családi 
közösségben. 

Humánetológia: sztereotípiák, 
babonák kialakulása, a csoportos 
agresszió és a háború, szocializáció, 
szublimáció, személyes tér, 
testbeszéd, szabálykövetés, nyelvi 
kommunikáció. 

ultrahang. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, 
tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, tanulás, 
adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 
 

Tematikai egység 
Ökológia. 
Az élőlények környezete 

Órakeret 
18 óra 

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

A tematikai 
egység nevelési-

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 
Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 



fejlesztési céljai fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy 
környezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan 
vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen módon 
hathat egymásra két populáció? Mi 
az összefüggés a testtömeg, a 
testhossz és a testfelület között? 
Miért nem nő korlátlanul a 
populációk létszáma az idő 
függvényében? 

Ismeretek 
Egyed feletti szerveződési 

szintek. 
Szünbiológia: szünfenobiológia 

és ökológia.  
Élettelen környezeti tényezők. 

Az élőlények alkalmazkodása az 
élettelen környezeti tényezőkhöz; 
generalista, specialista, indikátor 
fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 
A populációk szerkezete, 

jellemzői. 
A populációk változása 

(populációdinamika): 
szaporodóképesség, termékenység, 
korlátolt és korlátlan növekedés, r- 
és K-stratégia, Lotka–Volterra-
modell. 

Az élő ökológiai tényezők – 
populációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, 
környezetvédelem. 

Tűrőképességi görbék 
értelmezése (minimum, maximum, 
optimum, szűk és tág tűrés), 
összefüggés felismerése az 
indikátor-szervezetekkel.  

A niche fogalom értelmezése. 
 
Víz, talaj és levegő vizsgálata. 
 
A testtömeg, a testfelület és az 

élőhely átlaghőmérséklete 
összefüggésének elemzése. 

Esettanulmány alapján 
összefüggések felismerése a 
környezet és az élőlény 
tűrőképessége között. Projektmunka 
a környezeti tényezők, az 
életfeltételek és az élőlények 
életmódja, elterjedése közötti 
összefüggésről.  

Egyszerű ökológiai grafikonok 
készítése. 

A populációk ökológiai (és 
genetikai) értelmezése. 

 
Az egyes élőlény-populációk 

közti kölcsönhatások 
sokrétűségének példákkal történő 
igazolása.  

Matematika: normál 
eloszlás, grafikonos 
ábrázolás. 

 
Informatika: 

prezentációkészítés, 
internethasználat. 

 
Földrajz: korfa, 

demográfiai mutatók. 
 
Kémia: indikátor. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 
hosszúnappalos növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció, 
kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 

 
 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret  
13 óra 

Előzetes tudás 
Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszénképződés, 

lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs kölcsönhatások. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 
Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 
A lokális és globális megközelítési módok megismerése és 

összekapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 



Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások  

Milyenek az ökoszisztéma 
energiaviszonyai? Mi hajtja az anyag 
körforgását az ökoszisztémában? 
Ökológiai alapon magyarázzuk meg, 
miért drágább a hús, mint a liszt? 

Ismeretek 
Az ökoszisztéma fogalma, az 

életközösség ökoszisztémaként való 
értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, 
fogyasztók és lebontók szerepe,  

táplálkozási lánc és hálózat 
különbsége. 

A szén, az oxigén, a víz, a 
nitrogén és a foszfor körforgása – az 
élőlények szerepe e folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az 
energiaáramlás összefüggése, 
mennyiségi viszonyai az 
életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj 
(faj/egyed diverzitás) és az 
ökoszisztéma szintjén (pl. élőhelyek 
sokfélesége, a tápláléklánc 
szintjeinek száma). 

A biomassza, a produkció és 
egyedszám fogalmának 
összehasonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és energia 
piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. 
Az életközösségek mennyiségi 
jellemzőinek vázlatos ábrázolása. 

A biomassza és a produkció 
globális éghajlati tényezőktől való 
függésének értelmezése.  

A globális éghajlat-változások 
lehetséges okainak és 
következményeinek elemzése. 

Egyes környezeti problémák 
(fokozódó üvegházhatás, savas eső, 
„ózonlyuk”) következményeinek 
megismerésén keresztül az emberi 
tevékenység hatásának vizsgálata. 

Problémafeladatok megoldása, 
számítások. 

Kémia: műtrágyák, 
növényvédőszerek, 
rovarölőszerek. 

 
Matematika: mérés. 
 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
Kárpát-medence 
történeti ökológiája (pl. 
fokos gazdálkodás, 
lecsapolás, vízrendezés, 
szikesek, erdőirtás és -
telepítés, bányászat, 
nagyüzemi gazdálkodás). 

Kulcsfogalmak 
fogalmak 

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

 
 
 

Tematikai egység Életközösségek 
Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli 
változásának értelmezése. A terepen végzett vizsgálatok során a természeti 
rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. Magyarország gazdag 
élővilágának, természeti csodáinak tudatosítása (nagyvadak, madárvilág, ritka 
növények, Gemenci erdő, Őrség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tiszató). 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a 
Kárpát-medence jellegzetes 
életközösségei a magyarság 1000 
éves történelme során? Milyen 

A társulások életében 
bekövetkező változások természetes 
és ember által befolyásolt 
folyamatának értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének 
folyamatán keresztül az 

Földrajz: hazánk 
nagy tájai, talajtípusok. 

 
Fizika: hossz-, 

terület- felszín-, 
térfogatszámítás; 



klímazonális és intrazonális 
társulások élnek Magyarországon? 
Milyen ezeknek a növény- és 
állatvilága? 

Hol találunk természeteshez 
közeli társulásokat? Milyen 
következményekkel jár az emberi 
tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen 
környezetem élővilágát? Mit 
védjünk? 

Ismeretek: 
A társulatok szintezettsége és 

mintázata, kialakulásának okai. 
A legfontosabb hazai 

klímazonális és intrazonális fás 
társulások (tatárjuharos-lösztölgyes, 
cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, 
bükkös; ligeterdők, láperdő, 
karsztbokorerdő, hársas-kőrises). 

A legfontosabb hazai fátlan 
társulások (sziklagyepek, szikes 
puszták, gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai szukcesszió 
folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 
Néhány jellemző hazai társulás 

(táj, életközösség) és állapotuk. 
A Kárpát-medence természeti 

képének, tájainak néhány fontos 
átalakulása az emberi gazdálkodás 
következtében. Tartósan 
fenntartható gazdálkodás és 
pusztító beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai 
lehetőségei, a biodiverzitás 
fenntartásának módjai. Az emberi 
tevékenység életközösségekre 
gyakorolt hatása, a 
veszélyeztetettség formái és a 
védelem lehetőségei. 

életközösségek előrehaladó 
változásainak bemutatása. 

 
A Kárpát-medence egykori és 

mai élővilágának összehasonlítása. 
Az életközösségek 

sajátosságainak önálló ismertetése 
rajzok, ábrák segítségével. 

Terepgyakorlat: egynapos 
kirándulások a lakóhelyi környezet 
tipikus társulásainak megismerésére 
és a fajismeret bővítésére 
(növényhatározás és TWR-értékek 
használata). 

Vegetációtípusok megismerése. 
Természetességmérés 

kidolgozott feladatlapokkal. 
Terepen vagy épített 

környezetben végzett ökológiai 
vizsgálat során az életközösségek 
állapotának leírására szolgáló adatok 
gyűjtése, rögzítése, a fajismeret 
bővítése. 

 
Egy helyi környezeti probléma 

felismerése és tanulmányozása: 
okok feltárása, megoldási 
lehetőségek keresése. 

A lokális és globális 
megközelítési módok alkalmazása 
egy hazai ökológiai rendszer 
tanulmányozása során. 

mértékegységek, 
átváltások; 
nagyságrendek; 
halmazok használata, 
osztályokba sorolás, 
rendezés. 

 
Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás, 
klimaxtársulás, degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, 
intrazonális társulás, extrazonális társulás, invazív faj, reliktumfaj, endemizmus, 
biocönozis, biotóp, karakterfaj, vikarizmus. 

 

Ciklus végi ismétlés, összefoglalás, zárás 
Órakeret  
5 óra 

 



A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

A tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit; tud nyúzatot, 
kaparékot és metszeteket készíteni, azokat elemezni. Felismeri a tanult 
mikroszkopikus fajokat, melyeket természetes környezetükből vagy saját 
készítésű tenyészetekből nyert. Vizsgálatait tudja rajzban kifejezni és verbálisan 
is magyarázni. Tud az egysejtűek életmódjával kapcsolatos kísérleteket 
elemezni.  

Ismeri a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét, tud példát hozni vírus 
által okozott emberi, állati és növényi betegségekre.  

Tudja ismertetni a baktériumok evolúciós, környezeti, ipari, mezőgazdasági 
és egészségügyi jelentőségét, látja ezek kapcsolatát változatos 
anyagcseréjükkel. Ismer baktérium által okozott emberi betegségeket, ismeri 
ezek megelőzésének lehetőségeit és a védekezés formáit. Meg tudja 
magyarázni, hogy a felelőtlen antibiotikum szedés miért vezet a kórokozók 
ellenállóbb fajainak kialakulásához.  

Ismeri a féregfertőzéseket és azok megelőzési feltételeit, a kullancscsípés 
megelőzését, a csípés esetleges következményeit.  

A tanult nagyobb élőlénycsoportokat el tudja helyezni a törzsfán. Tudja, 
milyen szervei, szervrendszerei vannak ezeknek az élőlényeknek, és példákon 
keresztül be is tudja mutatni. 

Ismeri a határozókönyvek logikáját és a gyakorlatban – terepen is – tudja 
eredményesen használni növény-, állatfajok és társulások felismerésére, 
rendszerezésére. Ismer védett növényeket és állatokat, Magyarország nemzeti 
parkjait.  

Ismeri az állatok különféle magatartásformáit, illetve ezeket felismeri 
példákból. Tudja, hogy viselkedéskombináció is lehet evolúciósan stabil 
stratégia. 

Képes értelmezni a növények, a gombák és az állatok rendszertani 
elkülönítését az anyagcsere-folyamatok alapján. Felismeri az állati és növényi 
jellegek közötti különbségeket. 

Megismeri a jellegzetes növénytípusokat. Ismeri a legfontosabb csoportokra 
jellemző testszerveződési formákat. 

Felismeri az élőlények életműködéseinek közös vonásait. 
Érti a szaporodási típusok szerepét a fajok fennmaradásában.  
Felismeri, hogy ugyanazt az életműködést többféle testfelépítés is 

eredményezheti. 
Érti a szaporodási stratégia összefüggését a környezet állandóságával, az 
élőlény élettartamával és testnagyságával, a Gauze-elv összefüggését a 

diverzitással és az evolúciós folyamatokkal. 
Érti az ökoszisztéma tagjainak kölcsönös egymásra utaltságát, a ragadozók 

szerepét a stabilitás fenntartásában, a magasabb szerveződési szintek 
egyensúlya kialakulásának alapjait. 

Belátja, hogy egy életközösség sokfélesége, produktivitása és stabilitása 
összefügg. 

Össze tudja hasonlítani a különböző élőhelytípusokat.  

 
 


