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Biológia 11. évfolyam  
- tagozat - 

Heti 4 óra 
A tematikai egységek áttekintő táblázata 

11. évfolyam 
Tanó

ra 
Össze-

foglalás 
Számon-

kérés 
Összes 

óra 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 14 2 2 18 

Sejtbiológia: a sejt felépítése 6 1 1 8 

Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 13 2 2 17 

Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 14 2 2 18 

Genetika: az öröklődés 14 2 2 18 

Az ember önfenntartó működése és ennek 
szabályozása. Kültakaró és mozgás 

10 1 1 12 

Az ember önfenntartó működése és ennek 
szabályozása. 
Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a 
vér és vérkeringés 

22 2 2 26 

Immunológiai szabályozás. 
Az immunválasz alapjai 

7 1 1 9 

Év végi összefoglalás, ismétlés, zárás 16 0 2 18 

Összesen    144 

 
 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 
Órakeret  
18 óra 

Előzetes tudás Ozmózis. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az élő és élettelen világ anyagi egységének megértése. 
A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák 

biológiai szerepére. 
A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik közötti 

kapcsolat megértése. 
Azonos felépítő egységek és szerkezeti elv mellett a biológiai sokféleség 

kialakulásának megértése a nukleinsavak példáján. 
A problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése. 
Az önálló kísérleti munkán alapuló ismeretszerzés kialakítása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Miért nem helyes a fontos – 
kevésbé fontos megjelölés 
használata az élő szervezetben 
előforduló elemeknél? 

Miért lassítja a bőr öregedését a 
hidratáló krémek használata? 

Hogyan válik lehetővé 20 féle 
aminosavból az élővilágban 
előforduló sokféle, különböző 
felépítésű fehérjemolekula 
kialakulása? 

A szerkezet és a biológiai funkció 
kapcsolatának bemutatása az élő 
szervezet szerves molekuláinak 
példáján. 

 
A biogén elemek kimutatása 

kísérletekkel. 
Kolloid rendszerek vizsgálata. 
Az ozmózis vizsgálata. 
Az élő szervezetben előforduló 

szerves molekulák (lipidek, 
szénhidrátok és fehérjék) biokémiai 
vizsgálata, kimutatása.  

Kémia: fémek, 
nemfémek, 
kötéstípusok, szervetlen 
és szerves anyagok, 
oldatok, kolloid 
rendszerek, delokalizált 
elektronrendszer, 
kondenzáció, hidrolízis, 
konformáció, 
konfiguráció, kiralitás, 
lipidek, szénhidrátok, 
fehérjék és 
nukleinsavak. 



Biológia 

Mi az oka, hogy a növény 
táplálék nem fedezheti az emberi 
szervezet fehérje igényét? 

Mi tartalmaz több koleszterint: 
egységnyi vaj, disznózsír vagy 
margarin? 

Miért ideális tartaléktápanyag a 
keményítő és a glikogén? 

Hogyan tárol és nyer energiát az 
élő szervezet? 

Ismeretek 
Az élő szervezetben előforduló 

legfontosabb biogén elemek, 
szervetlen és szerves molekulák.  

A lipidek (neutrális zsírok, 
foszfatidok, karotinoidok,  

szteroidok), a szénhidrátok, 
(glükóz, fruktóz, cellubióz, maltóz, 
laktóz, szacharóz, a cellulóz, a 
keményítő és a glikogén),  

az egyszerű és az összetett 
fehérjék, a nukleotid származékok 
és a nukleinsavak szerkezete, 
tulajdonságai és biológiai szerepük. 

A stresszfehérjék és a sejt 
öngyógyító folyamata. 

Györffy Barna, Horn Artúr 
(liszenkoizmussal szembeni fellépés, 
a tudományos genetika alkotó 
művelése), Straub F Brunó 
munkássága (Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont *SZBK+ létrehozása, 
Biokémiai Iskola). 

A kromatográfia alapjainak 
megismerése. 

 
Fizika: hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 
 
Informatika: táblázat 

készítése. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, szol állapot, gél állapot, lipid, neutrális zsír, 
foszfatid, karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, diszacharid, 
poliszaharid, aminosav, peptidkötés, esszenciális aminosav, egyszerű fehérje, 
összetett fehérje, stresszfehérje, ATP, NAD+, NADP+, koenzim-A, DNS, RNS. 

 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejt felépítése 
Órakeret  
8 óra 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nagyságrendek értelmezése a sejtek, a sejtalkotó részek és a 
biomolekulák méretének összehasonlítása által.  

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása (a belső membránok szerepe). 
A növényi, a gomba- és az állati sejt szerkezete közötti különbségek 

megértése.  
A sejt rendszerként való működésének belátása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Mely sejtalkotók membránjai 
tekinthetők energiafejlesztő 
membránnak? 

Melyek a saját genetikai 
állománnyal rendelkező sejtalkotók? 

Mennyivel összetettebb 
szerkezetet mutat az 
elektronmikroszkópos kép a 
fénymikroszkóposénál? 

Mi a feltétele a 
membránáramlás jelenségének? 

Hogyan valósul meg a sejtben a 
membránáramlás? 

Miért lehetséges, hogy két 
testvér nagyon hasonlít egymásra, 
vagy teljesen különbözőek is 
lehetnek? 

Ismeretek 
A sejt szerkezete és alkotói, az 

egyes sejtalkotók szerepe a sejt 
életében. 

A sejtmembrán és a határoló 
membránok (sejthártya, sejtfal) 
felépítése. 

Anyagszállítás a membránon 
keresztül (szabad és közvetített, ill. 
passzív és aktív transzport, exo- és 
endocitózis).  

Az endoszimbióta elmélet.  
A sejtmozgások.  
A sejtosztódás típusai és 

folyamatai, programozott és nem 
programozott sejthalál.  

A sejtek osztódó képessége, 
őssejt kutatás. 

A sejtalkotók (sejthártya, sejtfal, 
citoplazma, ostor, csilló, 
endoplazmatikus hálózat (DER, SER), 
a Golgi-készülék, lizoszóma, 
mitokondrium, színtest, sejtmag, 
kromoszóma) felismerése 
vázlatrajzon és 
elektronmikroszkópos képen. 

 
A biológiai egységmembránok 

szerepének értelmezése.  
A passzív és aktív, a szabad és 

összetett transzport 
összehasonlítása. 

A sejtek osztódóképessége 
változásának bemutatása példákon 
keresztül. 

 
Látogatás egy 

elektronmikroszkópos 
laboratóriumban. 

 
A sejtről és a sejtalkotókról 

készült mikroszkópos képek, 
modellek keresése a neten, a képek 
szerkesztése és bemutatása digitális 
előadásokon. 

Fizika: 
fénymikroszkóp és 
elektronmikroszkóp. 

 
Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek, 
hossz- és 
keresztmetszeti ábrák. 

 
Informatika: 

képszerkesztés. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Citoplazma, sejtváz, sejtközpont, csilló, ostor, membrán, endoplazmatikus 
hálózat, riboszóma, Golgi-készülék lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, 
sejtmagvacska, kromoszóma, kromatin, kromatida, centromer, telomer 
kromoszómaszerelvény, mitózis, meiózis, rekombináció, crossing- over 
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Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 
Órakeret  
17 óra 

Előzetes tudás A sejtek kémiai felépítése. 

Tantárgyi  
fejlesztési célok 

Az anyagcsere-folyamatok leírása, magyarázata és a folyamatok közötti 
összefüggések felismerése megfelelő algoritmusok kiválasztásával és 
alkalmazásával. 

Annak belátása, hogy az élő rendszer anyaggazdálkodására a maximális 
takarékosság jellemző.  

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát 
felhasználó „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon 
molekulákból épül fel. 

Az egyirányú, a megfordítható és a körfolyamatok hátterének megértése, 
a körfolyamat szabályozó lépéseinek felismerése. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat 
erősítése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Az erjedés az energianyerés 
szempontjából kevésbé hatékony 
folyamat, mint a biológiai oxidáció. 
Miért él vele mégis az emberi 
szervezet? 

Miért hal az ember előbb 
szomjan, mint éhen? 

Szükséges-e a víz a táplálék 
lebontásához? 

Melyek a fotoszintézis és a 
biológiai oxidáció közös jellemzői? 

Mit jelent az anyagcserében a 
közös intermedier elve? 

Ismeretek 
Az anyagcsere sajátosságai és 

típusai energiaforrás és szénforrás 
alapján.  

Az enzimek felépítése és 
működése. 

A szénhidrátok lebontása a 
sejtben (glikolízis, az acetil-koenzim-
A képződése, a citrát- kör, terminális 
oxidáció). 

A zsírok, a fehérjék és a 
nukleinsavak lebontása; 
kapcsolódásuk a szénhidrát-
anyagcseréhez. 

Erjedés és biológiai oxidáció. 
Az erjedés előfordulása a 

biológiai rendszerekben és 
felhasználása a mindennapokban. 

A szénhidrátok és a lipidek 

A felépítő és lebontó folyamatok 
összehasonlítása (kiindulási 
anyagok, végtermékek, a kémiai 
reakció típusa, energia). 

Az élő rendszer felépítő és a 
lebontó folyamatai egyensúlyának 
bemutatása. 

Az anyagátalakítások 
energiaviszonyainak elemzése. 

 
Kísérletek az enzimek működési 

feltételeinek, a lebontó és a felépítő 
folyamatoknak a vizsgálatára. 

 
Az enzimműködés 

mechanizmusának értelmezése.  
 
Diagramok, grafikonok 

szerkesztése. 
 
Egyszerű számítások végzése. 

Fizika: hullámhossz, 
színek és energia; 
körfolyamatok. 

 
Kémia: oxidáció, 

redukció, 
redoxpotenciál, 
aktiválási energia, 
katalizátor, lipidek, 
szénhidrátok, fehérjék, 
nukleinsavak, 
karbonsavak, alkoholok, 
klorofill. 

 
Informatika: táblázat 

és grafikon szerkesztése. 
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felépítő folyamata. 
A fotoszintézis fény- és 

sötétszakasza. 
A sejtek energiaforgalma, 

elektronszállító rendszerek. Szent-
Györgyi Albert munkássága. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, 
fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A genetikai kód általános érvényességének felismerése. 
A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos 

ismeretek alapján a molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása 
szerepének megértése a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, 
jelenségek formálódásában.  

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és 
gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és 
jelentőségének belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati 
tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének 
felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 
vitakészség fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti 
problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos kockázatok, az egyén 
felelősségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Milyen kísérletekkel 
bizonyítható a DNS örökítő szerepe? 

Miért bonyolult a DNS 
információtartalmának a 
megfejtése? 

Miért nincs kihagyás a DNS 
bázishármasai között? 

Hogyan reagál egy működő lac 
operon arra, hogy a táptalajból 
elfogy a tejcukor? 

Melyek a legismertebb 
génátviteli eljárások? 

Miért használható a 
bűnüldözésben a DNS-chip? 

Hogyan „készült” a Dolly nevű 
bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

A DNS örökítő szerepét bizonyító 
kísérletek értelmezése. 

A gén-, a kromoszóma- és 
genommutációk és a mutagén 
hatások összehasonlítása. 

A kodonszótár használata a 
pontmutációk következményeinek 
levezetéséhez. 

Kísérletek végzése a DNS 
kinyerésére és a sejtosztódás 
vizsgálatára.  

 
Érvelés a géntechnológia 

alkalmazása mellett és ellen.  
A hétköznapi életben is 

elterjedten használt fogalmak 
(GMO, klón, gén stb.) jelentésének 
ismerete, szakszerű használata. 

A biotechnológia gyakorlati 

Kémia: nukleinsavak, 
fehérjék. 

 
Informatika: az 

információtárolás és 
-előhívás módjai. 

 
Etika: a tudományos 

eredmények 
alkalmazásával 
kapcsolatos kérdések. 
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Ismeretek 
A DNS örökítőanyag-szerepe és 

ennek igazolása. 
Szemikonzervatív 

megkettőződés.  
RNS-szintézis és -érés. 
A genetikai kód és tulajdonságai. 
A fehérjeszintézis folyamata 

(transzkripciós faktorok, mikro-RNS, 
lánckezdés, láncnövekedés, 
lánczáródás) és szabályozása, helye 
a sejtben. 

A génműködés szabályozásának 
alapjai (lac-operon modell), 
enzimindukció (gátlás és serkentés), 
a gén szabályozó része (promoter, 
szabályozó fehérjék kapcsolódási 
helyei), a gén kódoló része (m-RNS, 
indítókodon, kodonok, stop kodon, 
exon, intron). 

Mobilis genetikai elemek, ugráló 
gének. 

A mutáció és típusai, valamint 
következményei (Down-kór, 
Klinefelter- és a Turner-szindróma, 
rák). 

A genetikai információ tárolása, 
megváltozása, kifejeződése, 
átadása, mesterséges 
megváltoztatása (rekombináns DNS-
technológia, restrikciós enzimek, a 
génátvitel, génsebészet). 

Nukleotid szekvencia leolvasása 
(szekvenálás). 

Plazmidok és az antibiotikum-
rezisztencia, transzgenikus élőlény. 

DNS-chip (DNS microarray), 
reproduktív klónozás (Dolly), 
GMO-növények és állatok, 
mitokondriális DNS.  
Humángenom-programok, 

génterápia. 
A környezet és az epigenetikai 

hatások. 
Mutagén hatások. 

alkalmazási lehetőségeinek 
bemutatása példákon keresztül. 

A molekuláris genetika 
korlátainak és az ezzel kapcsolatos 
etikai megfontolásoknak a 
bemutatása. 

A kizárólag idegen nyelven 
rendelkezésre álló szakszövegek 
olvasása, a hétköznapi 
nyelvhasználatban elterjedten 
alkalmazott idegen szavak helyes 
használata. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, replikáció, transzkripció, transzláció triplet, 
a genetikai kód, kodon, antikodon genom, genomika, gén, allél lac-operon, 
mobilis genetikai elem, mutáció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, 
restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, genomprogram. 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés 
Órakeret  
18 óra 
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Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 
(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklődés 
példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok 
megoldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  
Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika 

eszközrendszerének használata a biológiában. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások  

Milyen hasonlóságok és 
különbségek ismerhetők fel a 
domináns-recesszív és az 
intermedier öröklődésben? 

Mi okozza a gének közötti 
kölcsönhatást? 

Miért nevezzük a nemhez 
kapcsolt gének öröklődését cikk-
cakk öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb 
országában a vérrokonok 
házassága? 

Milyen mértékben 
befolyásolhatja a környezet az 
öröklött jellegek megnyilvánulását? 

Miért kell a hibrid kukorica 
vetőmagját évente újra előállítani? 

Ismeretek 
Domináns-recesszív, intermedier 

és kodomináns öröklődés. 
A három Mendel-törvény.  
Egygénes, kétgénes és poligénes 

öröklődés. 
Génkölcsönhatások, random 

keresztezés, letális hatások. 
A nemi kromoszómához kötött 

öröklődés. 
A humángenetika vizsgálati 

módszerei (családfaelemzés, 
ikerkutatás). 

Géntérképezés kapcsolódási 
csoportok. 

A Drosophila (ecetmuslica) mint 
a genetika modellszervezete 
(életciklus, kromoszómaszám, 
kapcsolódási csoportok, gének 
elhelyezkedése a kromoszómán). 

Az öröklődés folyamatainak 
leírása és magyarázata, az 
összefüggések felismerése. 

 
A genetikai tanácsadás 

szerepének belátása az 
utódvállalásban. 

Családfaelemzés. 
Példák gyűjtése családi 

halmozódású, genetikai eredetű 
betegségekre.  

A környezeti hatásoknak az 
öröklődésben betöltött szerepének 
magyarázata. 

Minőségi és mennyiségi jellegek 
megfigyelése, eloszlásukból 
következtetés az öröklődés 
menetére. 

 
Mendel és Morgan kutatási 

módszerének és eredményeinek 
értelmezése.  

A mendeli következtetések 
korlátainak értelmezése. 

Genetikai feladatok megoldása. 
Családfa alapján következtetés 

egy jelleg öröklődésmenetére. 

Kémia: nukleinsavak, 
fehérjék. 

 
Matematika: a 

valószínűség-számítás és 
a statisztika alapjai. 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
A vérzékenység 
öröklődése az európai 
királyi családokban. 

Rokonházasság a 
fáraók dinasztiáiban. 

A kommunista 
diktatúra ideológiai 
alapú 
tudományirányítása 
(Micsurin). 
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A mennyiségi jellegek 
öröklődése. 

Környezeti hatások, 
örökölhetőség, hajlamosító gének, 
küszöbmodell, penetrancia, 
expesszivitás, heterózishatás (pl. 
hibridkukorica, brojlercsirke), anyai 
öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek 
(albinizmus, színtévesztés, 
vérzékenység, sarlósejtes 
vérszegénység, Down-kór, 
csípőficam, magas vérnyomás, 
velőcső-záródási rendellenességek 
stb.). 

A genetikai tanácsadás alapelvei. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, 
hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesztelő 
keresztezés, reciprok keresztezés. 

 
 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 
Kültakaró és mozgás 

Órakeret 
 12 óra 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges 
módjainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és 
elfogadásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak 
megoldásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Mi a jelentősége a bőrben levő 
verejték és faggyúmirigyeknek? 

Milyen előnyökkel és milyen 
hátrányokkal járhat a napozás? 

Hogyan alakulnak ki az emberi 
fajra jellemző bőrszínváltozatok? 

Hogyan használhatók a biológiai 
ismeretek a helyes bőrápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhető 
meg a csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb 
nagyujja nem fordítható szembe a 
többivel? 

Milyen összefüggés van a 
csigolyák felépítése és sokrétű 

Az izomláz kialakulásának és 
megszűnésének értelmezése a 
sejtek és szervek anyagcseréjének 
összekapcsolásával.  

A láz lehetséges okainak 
magyarázata.  

A testépítés során alkalmazott 
táplálék-kiegészítők káros 
hatásainak elemzése. 

A női és férfi váz- és 
izomrendszer összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és 
akaratlagos szabályozásának 
összehasonlítása. 

Grafikonelemzés, egyszerű 
számítási feladatok. 

A médiában megjelenő 

Fizika: gravitáció, 
munkavégzés, 
forgatónyomaték. 

 
Kémia: 

kalciumvegyületek. 
 
Testnevelés és sport: 

az edzettség növelése, a 
megfelelő testalkat 
kialakítása. 
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funkciója között? 
Milyen anyagok és folyamatok 

szolgáltatják az izom működéséhez 
szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a 
mozgásszervi betegségek? 

Ismeretek 
Az emberi bőr felépítése, 

biológiai szerepe és működése. 
A bőr rétegei, szöveti szerkezete, 

mirigyei (emlő is), a benne található 
receptorok. A neuroendokrin 
hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 
A mozgás szervrendszer 

felépítése és működése: 

 a csont- és izomrendszer 

anatómiai felépítése, szöveti 

szerkezete, kémiai összetétele, 

 a mozgás idegi szabályozása. 

Az izomműködés molekuláris 
mechanizmusa 

A mozgásszegény és a sportos 
életmód következményei, a váz- és 
izomrendszer betegségei. 

áltudományos és kereskedelmi célú 
közlemények, hírek kritikai 
elemzése. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, 
miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, 
izomtónus, miozin, aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-foszfát, 
mioglobin, Cori-kör. 

 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 
Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és 

vérkeringés 

Órakeret 
 26 óra 

Előzetes tudás Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani ismeretek 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv 
és a rendszerek szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati 
tényezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának 
felismerése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak 
belátása. 

Analizáló- és szintetizálókészség fejlesztése. 
A kísérletezőkészség fejlesztése (tervezés, végrehajtás, rendezett 

dokumentálás és értékelés). 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a 

A tápcsatorna reflexes 
folyamatainak és az éhségérzet 
kialakulásának magyarázata. 

Fizika: nyomás, 
gáztörvények. 
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szalonnás tojásrántotta a 
szervezetünkben? 

Mi a bélbaktériumok élettani 
működése? 

Hogyan függ össze a testsúly 
megőrzése a helyes táplálkozással? 

Változik-e a be- és kilégzés az 
űrkabinban, ha a levegő összetétele 
és nyomása megegyezik a 
tengerszinti légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett 
levegő mesterséges lélegeztetésre? 

Milyen környezeti hatások és 
káros szokások veszélyeztetik légző 
szerv rendszerünk egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek 
vizeletében jelentős mennyiségű 
cukor és leheletükben aceton? 

Hogyan változik a vizelet 
mennyisége és összetétele, ha sok 
vizet iszunk, vagy erősen sós ételt 
fogyasztunk? 

Milyen lebontó folyamat 
terméke a karbamid, és hogyan 
változik koncentrációja a nefron 
szakaszaiban? 

Mi a vérdopping? 
Milyen káros 

következményekkel jár a vér 
albumin tartalmának a csökkenése, 
és ez mikor fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az 
erek összkeresztmetszetének 
szűkülése, ill. tágulása? 

Hogyan változik a keringési 
perctérfogat az edzetlen és a 
rendszeresen sportoló ember 
szervezetében? 

Hogyan módosulhat a légzés és a 
vérkeringés feleléskor? 

Melyek a leggyakoribb szív- és 
érrendszeri betegségek, és ezek 
hogyan előzhetők meg? 

Ismeretek 
A táplálkozás, a légzés, a 

kiválasztás és a vérkeringés 
szervrendszerének felépítése, 
működése, különös tekintettel az 
anyagcserében és a homeosztázis 
kialakításában betöltött szerepükre.  

A vese hármas működése 
(szűrés, visszaszívás, kiválasztás) a 

 Az emésztőmirigyek az 
emésztőnedvek és az 
emésztőenzimek közötti kapcsolat 
megértése.  

A vér, a nyirok és a szövetnedv 
áramlási mechanizmusának 
magyarázata. 

Számítási feladatok a légző 
szervrendszer, a szív és a keringés 
teljesítményadataival. 

 
Kísérletek a tápanyag, a légzés 

és az emberi vizelet vizsgálatára. 
 
Emlősgége, emlősszív és 

emlősvese boncolása.  
A szervrendszerek egészséges 

állapotát jelző adatok elemzése. 
A szén-monoxid és szén-dioxid 

okozta mérgezés tüneteinek 
felismerése és a tennivalók 
ismerete.  

Oszlop- és kördiagramok, 
grafikonok elemzése, egyszerű 
számítási feladatok megoldása. 

 
Az angol és a latin 

szakkifejezések értő alkalmazása, 
helyes kiejtése és írása. 

 
Az IKT lehetőségeinek 

felhasználása gyakorlati problémák 
megoldásában. 

Ének-zene: 
hangképzés. 

 
Kémia: kémiai 

számítások, pH, szerves 
kémia, sav-bázis 
reakciók, pH, szerves 
kémia: makromolekulák 
hidrolízise, karbamid, 
húgysav. 

 
Vizuális kultúra: 

metszetek. 
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vizelet kiválasztás folyamatában. 
A táplálkozás, a légzés, a 

vérkeringés és a kiválasztás 
szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és vezető 
rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és biológiai 
jellemzői, és szerepe az élő 
szervezet belső egyensúlyának 
kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 
A táplálkozáshoz, a 

kiválasztáshoz, a légzéshez és a 
vérkeringéshez kapcsolódó 
civilizációs betegségek. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigy, emésztőnedv, 
emésztőenzim, amiláz, pepszin, tripszin, lipáz, nukleáz, minőségi és mennyiségi 
éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, külső gázcsere, légcsere, tüdőalveolus, hasi 
légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctérfogat, légmell, nefron, , 
szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, granulocita, monocita, protrombin, 
trombin, fibrinogén, fibrin, kolloid-ozmózisnyomás, artéria-véna kapilláris, valódi 
kapilláris, pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugalmi perctérfogat. 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 
Az immunválasz molekuláris alapjai 

Órakeret  
9 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az immunválasz élettani, molekuláris és genetikai alapjainak, 
szemléletmódjának, az egészségügyre, a betegségek gyors felismerésére, a 
megelőzésére és a társadalom higiéniai kultúrájára való hatásának a 
megismerése.  

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.  
Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) 

kapcsolatának megértése. 
Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 
Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásának 

milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, 
jelenségek formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 
környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) 
kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősségnek a 
belátása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Miért duzzadnak meg fertőzések 
hatására a nyirokcsomók? 

Milyen kapcsolat van az 
immunrendszer sejtjei között? 

Hogyan képes az emberi 

Az immunrendszer azon 
képességének bemutatása, amely 
nemcsak a „saját – nem saját”, 
hanem a „veszélyes – nem 
veszélyes” között is különbséget tud 
tenni, 

A veleszületett és az egyedi élet 

Kémia: szénhidrátok, 
nukleinsavak, fehérjék. 

 
Informatika: 

információtárolás és -
előhívás. 
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szervezet 1010
1011 különböző 

specifitású immunoglobulint 
előállítani? 

Miért nincs RH-
összeférhetetlenség annál a 
házaspárnál, ahol a feleség RH+? 

Miért alakulhat ki pollen 
allergia? 

Hogyan győzi le szervezetünk a 
vírus- és baktériumfertőzéseket? 

Hogyan védekezik szervezetünk 
a daganatsejtek ellen? 

Ismeretek 
Az immunrendszer résztvevői, 

sejtes és oldékony komponensei, 
főbb feladatai.  

T és B nyiroksejtek (limfociták), 
falósejtek, nyúlványos (dendritikus) 
sejtek szerepe. Veleszületett és az 
egyedi élet során szerzett 
immunválasz. 

Az antigén-felismerő receptorok 
keletkezése (génátrendeződéssel és 
mutációkkal). 

A vércsoportok, vérátömlesztés,  
szervátültetés. 
Az allergia, autoimmun 

betegségek, a szerzett (pl. AIDS) és 
örökölt immunhiányok, valamint a 
rák és a fertőzések elleni 
immunválasz főbb mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a 
betegségek megelőzésében. 

Gergely János munkássága. 
Védekezés a vírus- és 

baktériumfertőzések és a 
daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai 
eltérések az immunválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák és 
perspektívájuk. 

során szerzett immunválasz 
kapcsolatának elemzése.  

Példák gyűjtése a higiénia, a 
gyógyszer- és táplálkozási allergiák 
első tüneteiről. 

A fertőzések és az életmód 
szerepének magyarázata az 
immunválaszban. 

Az elmúlt időben jelentkezett 
influenzajárványok tapasztalatainak 
elemzése. 

A vérátömlesztés és a 
szervátültetés során fellépő 
immunproblémák elemzése. 

A kizárólag idegen nyelven 
rendelkezésre álló szakszövegek 
megértése, a hétköznapi 
nyelvhasználatban elterjedt idegen 
szavak (pl. AIDS) helyes használata. 

Internetes hálópontok és 
animációk felkutatása és használata.  

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejt (limfocita), 
falósejt, nyúlványos (dendritikus) sejt, 

antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) immunválasz, 
szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és örökölt immunhiány, 
autoimmunhiány, védőoltás. 

 

Év végi végi ismétlés, összefoglalás, zárás 
Órakeret  
18 óra 



Biológia 

 


