
Biológia 11. évfolyam 
- általános tanterv – 

 
A tematikai egységek áttekintő táblázata 
 

11. évfolyam Tanóra 
Össze-
foglalás 

Számon-
kérés 

Összes óra 

Ökológia. Az élőlények környezete 8 1 1 10  

Ökoszisztéma 7 1 1 9  

Életközösségek 6 1 1 8  

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, 
elektronmikroszkópos szerkezete és 
anyagcseréje 

16 2 2 20  

Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 7 1 1 9  

Genetika: az öröklődés 13 1 1 15  

Év végi összefoglalás, zárás 1 0 0 1 

Összesen    72 

 
 
 

Tematikai egység 
Ökológia. 
Az élőlények környezete 

Órakeret 
10 óra 

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

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 
Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 
fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy környezetünk 
is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan vezet(ett) 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. 
Élettelen környezeti tényezők. 

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

Az élőlények tűrőképessége. 
A populációk szerkezete, 

jellemzői. 

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

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

élőhely átlaghőmérséklete közötti 
összefüggések 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 

Matematika: normál 
eloszlás, grafikonos 
ábrázolás. 

 
Informatika: 

prezentációkészítés, 
internethasználat. 

 
Földrajz: korfa, 

demográfiai mutatók. 
 
Kémia: indikátor. 



A populációk változása 
(populációdinamika): 
szaporodóképesség, termékenység, 
korlátolt és korlátlan növekedés. 

Az élő ökológiai tényezők – 
populációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, 
környezetvédelem. 

készítése. 
A populációk ökológiai (és 

genetikai) értelmezése. 
 
Az egyes élőlény-populációk 

közti kölcsönhatások 
sokrétűségének példákkal történő 
igazolása.  

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

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

 
 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret 
9 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 és a 
nitrogén körforgása – az 
élőlények szerepe e 
folyamatokban. 

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

Biológiai sokféleség a faj 

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. 

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

Helyi problémák elemzése: a vizes 
élőhelyek lecsapolásának 
következményei, a tarvágás és az 
erdészeti mélyszántás hátrányai, a 
rovarölő permetezőszerek hatása a 
táplálékhálózatra, a külszíni bányászat 
hatása, zöldmezős beruházások, 

Kémia: műtrágyák, 
növényvédőszerek. 

 
Matematika: mérés. 
 
Történelem, 

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



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

fényszennyezés stb. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

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

 

Tematikai egység Életközösségek 
Óraker

et 8 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli 
változásának értelmezése. Magyarország gazdag élővilágának, természeti 
csodáinak tudatosítása (nagyvadak, madárvilág, ritka növények, Gemenci 
erdő, Őrség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tisza-tó). 

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 fás és fátlan társulások 
jellemzőek 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 társulások szintezettsége 

és mintázata, kialakulásának 
okai. 

A legfontosabb hazai 
klímazonális és intrazonális fás 
társulások (tatárjuharos-
lösztölgyes, cseres-tölgyes, 
gyertyános-tölgyes, bükkös; 
ligeterdők, karsztbokorerdő). 

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

A homoki és a sziklai 
szukcesszió folyamata. 

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

 
Egy tó feltöltődésének folyamatán 

keresztül az életközösségek előrehaladó 
változásainak bemutatása. 

 
A Kárpát-medence egykori és mai 

élővilágának összehasonlítása. 
 
Terepgyakorlat: egynapos 

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

 
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. 

Földrajz: hazánk 
nagy tájai, talajtípusok. 

 
Fizika: hossz-, 

terület-, felszín-, 
térfogatszámítás; 
mértékegységek, 
átváltások; 
nagyságrendek; 
halmazok használata, 
osztályokba sorolás, 
rendezés. 

 
Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  



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. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Biotóp,társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, aszpektus, szukcesszió, 
pionír társulás, zárótársulás, degradáció, klímazonális társulás, intrazonális 
társulás, invazív faj. 

 

Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, 

elektronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje 
Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 
Ozmózis. 
Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák 
biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik közötti 
kapcsolat megértése. 

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása. 
A növény, és az állati sejt szerkezete közötti különbségek megértése.  
Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát 

felhasználó „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon 
molekulákból épül fel. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat 
erősítése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Miért mondható el, hogy az 
élet és a víz elválaszthatatlan? 

Miért nem pusztulnak el a 
halak a befagyott Balatonban? 

Milyen változások történnek 
a zselatin tartalmú puding 

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

 
A sejtalkotók felismerése 

vázlatrajzon és elektronmikroszkópos 
képen. 

A sejtről és a sejtalkotókról készült 

Kémia: Fémek, 
nemfémek, 
kötéstípusok, szervetlen 
és szerves anyagok, 
oldatok, kolloid 
rendszerek, delokalizált 
elektronrendszer, 
kondenzáció, hidrolízis, 



főzésekor? 
Mi tartalmaz több 

koleszterint: egységnyi vaj, 
disznózsír vagy margarin? 

Milyen változáson mennek 
át a tej fehérjéi forraláskor és a 
tej megalvadásakor? 

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

Mennyivel mutat 
összetettebb szerkezetet az 
elektronmikroszkópos kép a 
fénymikroszkóposénál? 

A szilikózis nevű 
tüdőbetegség kialakulásában 
milyen szerepük van a sejtek 
„utcaseprőinek”, a 
lizoszómáknak? 

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

Miért érzed édesnek a 
kenyeret, ha sokáig rágod? 

Melyek a fotoszintézis és a 
biológiai oxidáció közös 
jellemzői? 

Ismeretek 
Az élő szervezetben 

előforduló legfontosabb biogén 
elemek, szervetlen és szerves 
molekulák  

(a lipidek, a szénhidrátok, a 
fehérjék és a nukleinsavak). 

A sejt szerkezete és alkotói, 
az egyes sejtalkotók szerepe a 
sejt életében. 

Anyagszállítás a membránon 
keresztül. 

A sejtosztódás típusai és 
folyamatai, programozott és 
nem programozott sejthalál.  

A sejtek osztódó képessége, 
őssejt kutatás.  

Az anyagcsere sajátosságai 
és típusai energiaforrás és 
szénforrás alapján.  

Az enzimek felépítése és 
működése. szénhidrátok 

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

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

zsírok és olajok, 
szénhidrátok, fehérjék 
és nukleinsavak. 

Oxidáció, redukció, 
standardpotenciál, 
aktiválási energia, 
katalizátor. 

 
Fizika: Hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 
Fénymikroszkóp és 

elektronmikroszkóp 
hullámhossz, színek és 
energia. 

 
Informatika: táblázat 

készítése, 
képszerkesztés. 

 
Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek, 
hossz- és 
keresztmetszeti ábrák. 



lebontása a sejtben.  
A szénhidrátok felépítő 

folyamata, a fotoszintézis. 
Szent-Györgyi Albert 

munkássága.  

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és poliszaharid, aminosav, 
peptidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, NAD+, NADP+, koenzim-A, 
DNS, RNS. 

Citoplazma, sejtváz, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszóma, Golgi-
készülék, lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kromoszóma, mitózis, 
meiózis. 

Enzim, glikolízis, citrátkör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, 
fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret  
9 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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 

Mit jelent a „félig 
megmaradó” lemintázódás a 
DNS megkettőződésében? 

Miért bonyolult a DNS 
információtartalmának a 
megfejtése? 

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

Melyek a legismertebb 
génátviteli eljárások? 

A DNS örökítő szerepének értelmezése. 
A kodonszótár használata a 

pontmutációk következményeinek 
levezetéséhez. 

 
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 alkalmazási 
lehetőségeinek bemutatása példákon 
keresztül. 

Kémia: nukleinsavak, 
fehérjék. 

 
Informatika: az 

információtárolás és 
-előhívás módjai. 

 
Etika: a tudományos 

eredmények 
alkalmazásával 
kapcsolatos kérdések. 



Miért használható a 
bűnüldözésben a DNS-chip? 

Hogyan „készült” a Dolly 
nevű bárány? 

Mit jelent a génterápia? 
Gondold végig, milyen 

mutagén források találhatók 
a lakásotokban? 

 
Ismeretek 
A DNS örökítőanyag-

szerepe.  
RNS-szintézis és -érés. 
A genetikai kód és 

tulajdonságai. 
A fehérjeszintézis 

folyamata. 
A génműködés 

szabályozásának alapjai. 
A mutáció és típusai, 

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

A genetikai információ 
tárolása, megváltozása, 
kifejeződése, átadása, 
mesterséges 
megváltoztatása.  

Nukleotid szekvencia 
leolvasása. 

Plazmidok és az 
antibiotikum-rezisztencia, 
transzgenikus élőlény. 

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

Humángenomprogramok
, génterápia. 

A környezet és az 
epigenetikai hatások. 

Mutagén hatások. 

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

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, 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 
Óraker

et 15 óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

A tematikai egység A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 



nevelési-fejlesztési 
céljai 

(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  

Hogyan érvényesülnek a 
Mendel-szabályok az AB0 és Rh 
vércsoport öröklődésében? 

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

Miért tiltott a világ legtöbb 
országában a vérrokonok 
házassága? 

Mi a valószínűsége a fiú, illetve 
a lány utódok születésének? 

Hogyan örökölhette egy férfi a 
vörös-zöld színtévesztés 
betegségét, ha szülei egészségesek 
voltak? 

Miért kell a hibrid kukorica 
vetőmagját évente újra előállítani? 

Miért gyakoribbak az öröklődő 
betegségek zárt közösségekben? 

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). 

A Drosophila (ecetmuslica) 
mint a genetika modellszervezete. 

A mennyiségi jellegek 
öröklődése. 

Környezeti hatások, 
örökölhetőség, hajlamosító gének, 

Az öröklődés folyamatainak leírása 
és magyarázata, az összefüggések 
felismerése. 

 
A genetikai tanácsadás szerepének 

belátása az utódvállalásban. 
Családfaelemzés. 
A környezeti hatások 

öröklődésben betöltött szerepének 
magyarázata. 

 
Mendel és Morgan kutatási 

módszerének és eredményeinek 
értelmezése.  

A mendeli következtetések 
korlátainak értelmezése. 

Genetikai feladatok megoldása. 
Családfa alapján következtetés egy 

jelleg öröklődés menetére. 

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). 



küszöbmodell, heterózishatás (pl. 
hibridkukorica, brojlercsirke), anyai 
öröklődés. 

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

A genetikai tanácsadás 
alapelvei. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

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

 

Év végi végi ismétlés, összefoglalás, zárás 
Órakeret  
1 óra 

 
 
 
 
 
 


