
 

Biológia 12. évfolyam 
- általános tanterv - 

A tematikai egységek áttekintő táblázata 
 

12. évfolyam Tanóra 
Össze

-foglalás 
Szám

on-kérés 
Összes 

óra 

Az ember önfenntartó működése és ennek 
szabályozása. Kültakaró és mozgás 

5 0 0 5 

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

13 2 2 17 

Immunológiai szabályozás. 
Az immunválasz alapjai 

4 0 0 4 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 4 1 1 6 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Jelátvitel testfolyadék révén 

4 0 1 5 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer 
felépítése és működése 

12 1 2 15 

Evolúció. Biológiai evolúció. 5 0 0 6 

Rendszerbiológia és evolúció 2 0 1 3 

Év végi összefoglalás 0 0 0 1 

Összesen    62 

 
 

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

Óraker
et 5 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? 

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

A láz lehetséges okainak magyarázata.  
A testépítés során alkalmazott 

táplálékkiegészítők káros hatásainak 
elemzése. 

Fizika: gravitáció, 
munkavégzés, 
forgatónyomaték. 

 
Kémia:  
Ca-vegyületek. 
 
Testnevelés és sport: 



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 
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 mozgásszervrendszer 

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. 

A női és férfi váz- és izomrendszer 
összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és akaratlagos 
szabályozásának összehasonlítása. 

A médiában megjelenő áltudományos 
és kereskedelmi célú közlemények, hírek 
kritikai elemzése. 

Az elsősegélynyújtás gyakorlása. 

az edzettség növelése, a 
megfelelő testalkat 
kialakítása. 

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 a 

vérkeringés 

Óraker
et 17 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 szervezet 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. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a 
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 
légzőszervrendszerünk 
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? 

Mi a vérdopping? 
Milyen káros 

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

A tápcsatorna reflexes folyamatainak 
és az éhségérzet kialakulásának 
magyarázata. 

A szervrendszerek egészséges 
állapotát jelző adatok elemzése. 

A szén-monoxid és a szén-dioxid 
okozta mérgezés tüneteinek felismerése 
és a tennivalók ismerete.  

 
Érvek gyűjtése a szűrővizsgálatok 

fontosságáról. 
 
A szervrendszerekhez kapcsolódó 

civilizációs betegségek kockázati 
tényezőinek elemzése. 

 
Pulzus- és vérnyomásmérés. 
 
Az IKT lehetőségeinek felhasználása 

gyakorlati problémák megoldásában. 

Fizika: nyomás, 
gáztörvények. 

 
Ének-zene: 

hangképzés. 
 
Kémia: kémiai 

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

 
Vizuális kultúra: 

metszetek. 



Hogyan hat a vérnyomásra 
az erek összkeresztmetszetének 
szűkülése, illetve 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 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, emésztőmirigyek, emésztőnedvek, 
emésztőenzimek, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, 
külső gázcsere, légcsere, léghólyagok, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, 
légzési perctérfogat, légmell, nefron, szűrés, visszaszívás, kiválasztás, szűrlet, 
vizelet, vérplazma, limfocita, granulocita, monocita, pulzustérfogat, keringési 
perctérfogat, nyugalmi perctérfogat. 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 
Az immunválasz alapjai 

Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az immunválasz 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. 



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 felelősség 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? 

Miért kapnak 
védőoltásokat a távoli 
földrészekre utazók? 

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

Miért alakulhat ki 
pollenallergia? 

Hogyan győzi le 
szervezetünk a vírus- és 
baktériumfertőzéseket? 

Hogyan védekezik 
szervezetünk a daganatsejtek 
ellen? 

Ismeretek 
Az immunrendszer 

résztvevői, sejtes és oldékony 
komponensei, főbb feladatai.  

Veleszületett és az egyedi 
élet során szerzett 
immunválasz. 

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. 

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 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 hétköznapi nyelvhasználatban 
elterjedt idegen szavak (pl. AIDS) helyes 
használata. 

Kémia: szénhidrátok, 
nukleinsavak, fehérjék. 

 
Informatika: 

információtárolás és 
-előhívás. 



Védekezés a vírus- és 
baktériumfertőzések és a 
daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai 
eltérések az immunválaszban. 

Biológiai (immun-) terápiák 
és perspektívájuk. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejtek, 
falósejtek, nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a veleszületett 
(természetes) immunválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, 
szerzett és örökölt immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 
Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Órakere
t 6 óra 

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

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. 
A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása. 
A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja melletti 

érvek megismerése és elfogadtatása. 
Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és 

kockázatainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen alapuló 
véleményalkotás fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai 
elveinek megismerése, összevetése. 

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az 
utódvállalásban. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Miért van a férfiak 
kilövellt ondójában 300–400 
millió spermium?  

Hogyan szabályozza a 
hormonrendszer a méh és a 
petefészek ciklusos 
működését? 

Hogyan képződnek a 
hímivarsejtek és a petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a 
vizeletből a korai terhesség? 

Miért veszélyes a művi 
terhesség-megszakítás? 

Hogyan történik a magzat 
táplálása? 

Ismeretek 
Az ember neme 

meghatározásának különböző 

A női nemi ciklus során a 
petefészekben, a méh nyálkahártyában, a 
testhőmérsékletben és a 
hormonrendszerben végbemenő 
változások összefüggéseinek magyarázata.  

A meddőséget korrigáló lehetséges 
orvosi beavatkozások megismerése és a 
kapcsolódó etikai problémák elemzése. 

 
Az anyai és a magzati vérkeringés 

kapcsolatának bemutatása, 
összefüggésének igazolása az egészséges 
életmóddal. 

 
A családtervezés lehetőségei, a 

fogamzásgátlás egyes módszereinek 
előnyei és hátrányai. 

 
A szexuális úton terjedő betegségek és 

elkerülésük módjainak megismertetése.  

Vizuális kultúra: a 
nőideál változása a 
festészetben és 
szobrászatban a 
civilizáció kezdeteitől 
napjainkig. 



szintjei (kromoszomális, 
ivarszervi és pszichoszexuális 
nem). 

A férfi és női nemi szervek 
felépítése, működése, és a 
működés szabályozása.  

A spermium és a petesejt 
érése. A meddőség okai.  

A hormonális 
fogamzásgátlás alapjai.  

A megtermékenyítés 
sejtbiológiai alapjai. 

A terhesség és a szülés. 
Az ember egyedfejlődése, 

a méhen belüli és a 
posztembrionális fejlődés fő 
szakaszai. 

 
A szexuális tartalmú adathalászat 

lehetséges veszélyeinek elemzése. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és ejakuláció, 
tesztoszteron, ovuláció, sárgatest, ösztrogén, progeszteron,menstruáció, 
megtermékenyítés, beágyazódás, lombikbébi, koriongonadotropinok, vetélés, 
abortusz, magzatburok, embriópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, 
akceleráció. 

 
 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Jelátvitel testfolyadék révén 

Óraker
et 5 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: 

fehérjék, szteroidok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a 
belső környezet dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 
Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros 

hatásainak hangsúlyozása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Mi a különbség a belső- és 
a külső elválasztású mirigyek 
között? 

Miért van szükség a 
szervezetben a sejtek 
kommunikációjára? 

Milyen kapcsolat van az 
idegi és a hormonális 
szabályozás között? 

Miért nagyobb a 
pajzsmirigyünk télen, mint 
nyáron? 

Miért nő meg egyes 

A hormonok kémiai összetétele és 
hatásmechanizmusa közötti kapcsolat 
megértése. 

Annak elemzése, hogyan 
befolyásolják a belső elválasztású 
mirigyek hormonjai a homeosztázist. 

A vezéreltség és a szabályozottság, a 
negatív és a pozitív visszacsatolás 
általános mechanizmusának a 
megértése. 

Kémia: szerves 
kémia, alkálifémek és 
alkáliföldfémek. 

 
Informatika: a 

szabályozás alapjai. 
 
Testnevelés és sport: 

a teljesítményfokozó 
szerek veszélyei. 



fogságban tartott emlősök 
mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a 
hormontartalmú 
doppingszerek alkalmazása? 

Mely betegségek 
vezethetők vissza a 
hormonrendszer zavarára? 

Ismeretek 
A belső elválasztású 

mirigyek hormonjai és azok 
hatásai. A szövetekben 
termelődő hormonok és 
hatásuk. 

A hormonok 
hatásmechanizmusa. 

A vércukorszint hormonális 
szabályozása. 

A hormontartalmú 
doppingszerek hatásai és 
veszélyei. A hormonrendszer 
betegséget jelző kórképek 
felismerése és kezelésük 
megismertetése. 
Cukorbetegség és a 
pajzsmirigy-rendellenességek. 
A hormonok hatása a 
viselkedésre. 

Az anabolikus szteroidok 
veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló 
rizikófaktorok. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, 
hírvivő, receptor, célsejt, az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a 
hasnyálmirigy , a mellékvese, az ivarmirigyek és ezek hormonjai.  

 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer felépítése és 

működése 

Óraker
et 15 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. A sejt felépítése és 

működése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  
A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 
Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a 

kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és gyógyításuk 
lehetséges módjai. 

Megfelelő kommunikációs stratégiák fejlesztése a nemkívánatos 
médiatartalmak elhárítására. 

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése. 
Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, Freund 

Tamás, Hámori József és Buzsáki György munkásságának megismerése által. 



Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Hogyan fogják fel, és 
hogyan továbbítják az 
idegsejtek a külvilág jeleit? 

Hogyan okoz bénulást és 
halált a nyílbéka mérge? 

Mi a gerincvelő és az agy 
szerepe az idegi 
szabályozásban? 

Melyek az agykéreg 
legfontosabb szerkezeti és 
működési jellemzői? 

Milyen közös és egyedi 
jellemzői vannak 
érzékszerveinknek? 

Miért egészségtelen evés 
közben olvasással lekötni a 
figyelmünket? 

Hogyan érik el a 
borkóstolók, hogy az egymás 
után vizsgált borok zamatát 
azonos eséllyel tudják 
minősíteni? 

Milyen közegek vesznek 
részt a hang terjedésében és 
érzékelésében? Miért nem 
látunk színeket gyenge 
fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a 
beteget, aki nem tudja 
mozgatni a bal karját? 

Mit jelent a bal félteke 
dominanciája? 

Mit tehetünk az 
idegrendszerünket érintő 
rendellenességek megelőzése 
érdekében? 

Hogyan alkalmazkodik 
szervezetünk a testi- és lelki 
terheléshez? 

Ismeretek 
Az idegsejt felépítése és 

működése (nyugalmi potenciál, 
akciós potenciál). 
Ingerületvezetés csupasz és 
velőshüvelyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel 
mechanizmusa és típusai 

A nyugalmi, az akciós és a 
posztszinaptikus potenciálok 
kialakulásának magyarázata. 

Annak megértése, hogy az idegsejten 
belül a jelterjedés elektromos, az 
idegsejtek között pedig döntően kémiai 
jellegű. 

Az idegrendszer felépítése és 
működése közötti összefüggés elemzése. 

Az agykéreg működésének és az alvás 
biológiai szerepének értelmezése. 

A civilizációs életmód és az 
idegrendszeri betegségek kapcsolatának 
felismerése. 

Kémia: elektrokémiai 
alapismeretek, Daniell-
elem, elektródpotenciál. 

 
Fizika: Az 

áramvezetés feltételei. 
Optika, lencsék, 
fénytörés, képalkotás, 
hullámtan, hangtan. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: Hangtan. 
Karinthy Frigyes: Utazás 
a koponyám körül. 

 
Informatika: a 

szabályozás alapjai, 
jelátvitel. 

 
Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek 
metszetei. 



(serkentő, gátló). 
A szinapszisok 

összegződése és időzítése, a 
visszaterjedő akciós potenciál 
és szabályozó szerepe. 
Függőségek: narkotikumok, 
ópiátok, stimulánsok. 

A gerincvelő felépítése és 
működése. 

A reflexív felépítése (izom 
és bőr eredetű, szomatikus és 
vegetatív reflexek). 

Az agy felépítése, 
működése és vérellátása. 

Az érzékszervek felépítése 
és működése, hibáik és a 
korrigálás lehetőségei. 

Az idegrendszer érző 
működése (idegek, pályák, 
központok). Az idegrendszer 
mozgató működése 
(központok, extrapiramidális és 
piramis-pályarendszer, 
gerincvelő, végrehajtó 
szervek).  

A vegetatív idegrendszer 
(Cannon-féle vészreakció, 
stressz). 

Az idegrendszer betegségei 
(Parkinson-kór, Alzheimer-kór, 
depresszió).  

Selye János és Békésy 
György munkássága. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, 
nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, repolarizáció, 
refrakter szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, gerincvelői 
reflex, agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kisagy, nagyagy, agykérgi 
sejtoszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, receptor, extrapiramidális és piramis-
pályarendszer, szimpatikus, paraszimpatikus hatás. 

 

Tematikai egység 
Evolúció. 
Biológiai evolúció 

Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika, sejtbiológia 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb 
folyamategyüttesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 
 
Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 
A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 
A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 



Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 
sajátosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok földrajzi 
elterjedésével kapcsolatos következtetésekben.  

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 
követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások 

Melyek az ideális populáció 
jellemzői? 

Mi az oka annak, hogy az 
emberiség génállományában fokozódik 
a hibás allélek száma? 

Milyen evolúciós jelenség a 
Darwin-pintyek megjelenése és 
változataik kialakulása a Galapagos-
szigeteken? 

Miben különbözik a természetes és 
a mesterséges szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az 
észak-amerikai indiánok körében a B 
vércsoport nem fordul elő? 

Milyen kísérletekkel próbálták a 
tudósok igazolni a szerves 
biomolekulák abiogén keletkezését? 

Milyen érvek szólnak az 
endoszimbionta elmélet mellett? 

Milyen jelentősége van a kb. 50 m2 
felületű belső membránrendszer 
kialakulásának az eukarióta sejtekben? 

Milyen magyarországi ember-
leleteket ismerünk? 

Ismeretek 
A mikro- és makroevolúció 

fogalmának értelmezése. 
Az ideális populáció modellje.  
A Hardy–Weinberg-egyensúly. 
A mutációk, a szelekció és a 

génáramlás szerepe a populációk 
genetikai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mesterséges 
szelekció, háziasítás, nemesítés (a 
legfontosabb kiindulási fajok és 
hungarikumok ismerete). 

A földrajzi, ökológiai és genetikai 
izoláció szerepe a populációk 
átalakulásában. 

A koevolúció, a kooperációs 
evolúció alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-kísérlet). 

Példák 
gyűjtése a 
legfontosabb 
hungarikumok 
ismeretében a 
háziasításra és a 
mesterséges 
szelekcióra. 

 
A sarlósejtes 

vérszegénység és 
a malária közötti 
összefüggés 
elemzése. 

 
Különböző 

kormeghatározási 
módszerek 
összehasonlítása.  

 
A mikro- és 

makroevolúció 
összehasonlítása. 

Érvek 
gyűjtése az 
eukarióta sejt 
kialakulásának 
evolúciós 
jelentőségéről. 

Az evolúciós 
szemlélet 
formálása.  

Földrajz: kozmológia, földtörténeti 
korok, állat- és növényföldrajzi 
ismeretek. 

 
Fizika: az univerzum kialakulása, 

csillagfejlődés. 
 
Kémia: izotópok, radioaktivitás. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: ősközösség. 
 
Vizuális kultúra: barlangrajzok. 
 
Etika: genetikával kapcsolatos 

kérdések. 



Az élet kialakulásának elméletei. 
Prokariótából eukriótává válás. 
A bioszféra evolúciójának néhány 

feltételezett kulcslépése.  
Az ember evolúciója. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és makroevolúció, ideális 
populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, genetikai sodródás, 
alapító elv, háziasítás, nemesítés, speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális 
géntranszfer, relatív és abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, 
kövület, koevolúció, kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus. 

 

Tematikai egység Rendszerbiológia és evolúció 
Óraker

et 3 óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A környezet és az ember, az emberi közösség komplex kapcsolatának 
megértése. A rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának megértése az 
emberi együttélésre, a környezet megóvására és az egészségügyre. A modern 
biológia és a bioinformatika egyre szorosabb kapcsolatának felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által felvetődő új 
kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, azok 
(bio)etikai, jogi és világnézeti vonatkozásaival. Az evolúció bemutatása mint a 
biológiai rendszerek változásainak alaptörvénye. A felvetődő ideológiai viták 
hátterének feltárása és feloldhatósága. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 
vitakészség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, 
gondolkodási és életmódbeli formák 
lehetnek az emberiség 
fennmaradásának feltételei? 

Melyek az élet biológiai 
jellegzetességei? 

Milyen általános és sajátos 
törvényszerűségek jellemzik az 
egyes biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában 
megismert új technikák, amelyek 
elősegíthetik az emberiség 
fejlődését? 

Ismeretek 
A biológiai rendszerekben 

működő általános (hasonló és 
eltérő) törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) 
jellegzetességei.  

A bioszféra hierarchikus 
rendszerei. 

Bioinformatikai alapfogalmak. 

Érvelés a bioetika fő kihívásainak 
a joggal és a világnézettel való 
kapcsolatáról. 

 
Az élő rendszerek minőségi és 

mennyiségi összefüggéseinek 
elemzése a rendszerelvű biológiai 
gondolkodás alapján. 

 
Betegségtérképek keresése az 

interneten, értelmezésük. 
 
A nemzetközileg elfogadott 

bioetikai alapelvek és törvények 
értékelése. 

 
Informatika: 

információtárolás és 
előhívás, a biológiai 
jelenségek informatikai 
megközelítése. 

 
Etika: 

környezetetika. 



A biológiai hálózatok. 
A jövő kilátásai és új kihívásai a 

biológia várható fejlődésének 
tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az 
evolúciós modell mai bizonyítékai. 

A bioetika alapjai. 
Az ökológia és az 

evolúcióbiológia kapcsolata. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Biológiai hálózat, betegségtérképek, bioetika, személyiségi jog, bioszociális 
háló, hálózatos evolúciós kép. 

 
 

Év végi végi ismétlés, összefoglalás, zárás 
Órakeret  
1 óra 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évlyamos ciklus 
végén 

A tanulók megértik a környezet- és természetvédelem alapjait, elsajátítják 
az ökológiai szemléletet, és nyitottá válnak a környezetkímélő gazdasági- és 
társadalmi stratégiák befogadására. Megszerzett ismereteiket a gyakorlatban, 
mindennapi életükben is alkalmazzák. 

A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativitását, 
képesek a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismeretek 
összekapcsolására. Megértik az anyag-, az energia- és az információforgalom 
összefüggéseit az élő rendszerekben. 

Rendszerben látják a hormonális, az idegi és az immunológiai szabályozást, 
és képesek összekapcsolni a szervrendszerek működését, kémiai, fizikai, 
műszaki és sejtbiológiai ismeretekkel. Felismerik a biológiai, a technikai és a 
társadalmi szabályozás analógiáit.  

Biológiai ismereteik alapján az ember egészségi állapotára jellemző 
következtetéseket képesek levonni. Tudatosul bennük, hogy az ember szexuális 
életében alapvetőek a biológiai folyamatok, de a szerelemre épülő tartós 
párkapcsolat, az utódok tudatos vállalása, felelősségteljes felnevelése biztosít 
csak emberhez méltó életet. 

Helyesen értelmezik az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondolkodás 
alapján megértik az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és mennyiségi 
összefüggéseit. Felismerik a biológia és a társadalmi gondolkodás közötti 
kapcsolatot.  

Képessé és nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra.  
A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, életmódjuk 

helyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik alapján felelős egyéni 
és társadalmi döntéseket képesek hozni. 

 
 


