
Biológia 9. évfolyam 
- tagozat- 

Heti 2 óra  
A tematikai egységek áttekintő táblázata 

9. évfolyam Tanóra 
Össze-
foglalás 

Számon-
kérés 

Összes 
óra 

Bevezetés a biológiába. 
A biológia tárgya és módszerei 

4 0 0 4 

Az egyed szerveződési szintje. 
Nem sejtes rendszerek: vírusok,  
szubvirális rendszerek 

4 0 0 4 

Önálló sejtek. Szerkezet és működés a 
prokarióták világában 

5 1 1 7  

Az alacsonyabb rendű eukarióták  általános 
jellemzői 

7 0 0 7  

Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest  
és álszövet: gombák, szivacsok 

5 1 1 7  

A növényi sejt, szövet 
Szerveződési formák 

6 0 1 7  

A növények élete 14 1 1 16 

A növények országa. Valódi növények 15 2 2 19 

Év végi összefoglalás, zárás 1 0 0 1 

Összesen    72 

 
 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 
A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret  
4 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. A vizsgált természeti és 
technikai rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és módszerek 
megismerése, használata. Az anyagok vizsgálatában leggyakrabban használt 
állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, a mértékegységek 
szakszerű és következetes használata. Az élő szervezet mechanikai és 
kibernetikai szemléletű leírása. Az információs és kommunikációs rendszerek 
felépítésének megismerése, jelentőségük értékelése.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, 
alkalmazása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök 
használati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások  

Mivel foglalkozik a növénytan 
(botanika), az állattan (zoológia), az 
embertan (antropológia) 
tudománya? 

Ismeretek 
Tudományágak, társtudományok 

(pl. anatómia, élettan, lélektan, 
etológia, ökológia, genetika, 

Az ismert tudományágak és 
néhány biológiához tartozó 
társtudomány vizsgálati területeinek 
ismerete. 

 
A biológiai kutatási módszerek 

alkalmazása iskolai keretek között. 
 
A fénymikroszkóp használata. 
 

Fizika: fénytan, 
mértékegységek. 

 
Matematika: 

mértékegységek, 
számítások. 

 
Kémia: kísérletezés, 

kísérleti eszközök. 



rendszertan, őslénytan; 
orvostudomány). 

A biológiai kutatás főbb 
módszerei: a megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás, kísérlet, 
modellkészítés, szimuláció és ezek 
feldolgozására szolgáló értelmezés, 
elemzés, kiértékelés.  

Az orvostudományban és a 
biológia más társtudományában ma 
is használatos vizsgálati eszközök, 
módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 
Elektronmikroszkópi és 

különböző kromatográfiai 
vizsgálatok menete, jelentősége, 
alkalmazási területe. 

Az élővilággal kapcsolatos 
méret- és időskála elemzése. 

 
Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli lefolyásának 
leírása függvényekkel; grafikonok 
elemzése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, 
paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf (CT). 

 

Tematikai egység 
Az egyed szerveződési szintje. 
Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 

Órakeret 
 4 óra 

Előzetes tudás Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Analógiák felismerése, általánosítás és differenciálás, történetiség 
követése, halmazba sorolás, IKT-alkalmazás lehetőségei. A nemi élettel, az 
élet kezdetével és végével, a kezelések elutasításával vagy vállalásával 
kapcsolatos személyes felelősség biológiai hátterének megismerése. A 
rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az 
önvizsgálatoknak a betegségek megelőzésben játszott szerepének 
felismerése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 
Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és 

élettelen határán álló helyzetének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 
Az egyed szerveződési szintjei: 

nem sejtes rendszerek, önálló 
sejtek, többsejtű rendszerek. 

Az élő rendszerek általános 
tulajdonságai: anyagcsere, 
homeosztázis, ingerlékenység, 
mozgás, növekedés, szaporodás, 
öröklődés.  

A vírusok jellemzése, 
csoportosítása a bakteriofágok és 
jelentőségük (nagy méretüknek, 
valamint a gazdasejt könnyű 
vizsgálhatóságának köszönhetően a 
legkönnyebben tanulmányozhatók. 

A növényeket, illetve az állatokat 

Önálló internetes vizsgálódás: a 
legfontosabb magyarországi 
előfordulású ismertebb emberi 
vírusbetegségek neve, jellemző 
adatai.  

 
Alapvető járványtani fogalmak 

ismerete. A helyi és világjárvány 
fogalma, a megelőzés és elhárítás 
lehetőségei. 

 
A háziállatok és növények 

vírusbetegségeinek azonnali 
jelentése a közegészségügyi 
szerveknél. 

Matematika: 
geometria, poliéderek, 
mennyiségi 
összehasonlítás, 
mértékegységek. 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
a járványok történeti 
jelentősége. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: járványok 
irodalmi ábrázolása. 



fertőző legismertebb vírusok (a 
dohány mozaikbetegségét, illetve a 
baromfipestist, a száj- és 
körömfájást és a veszettséget 
okozók). 

Az embereket fertőző vírusok. 
A vírusok és szubvirális 

kórokozók (prion, viroid) felépítése, 
csoportosítása, sokszorozódási 
folyamata, hatásmechanizmusa. 

Fertőzés, higiénia (személyi és 
környezeti), járvány. Védőoltások, 
megelőzés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bakteriofág. 
Sejtes és nem sejtes szerveződés. 

 

Tematikai egység 
Önálló sejtek. 
Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Órakeret  
7 óra 

Előzetes tudás A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt 
felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A földi 
élet kezdete és a földön kívüli lét tudományos felvetése, internetes kutatás 
során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelentő 
folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet 
fejlesztése. A természeti körfolyamatok felismerése, megfigyelése, természeti 
jelenségek, folyamatok időbeli lefolyásának leírása függvényekkel. A 
rendszerek összetettségének, belső kapcsolatrendszerének felismerése. A 
fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxigén, nitrogén) elemzése egy 
szabályozott rendszer részeként. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  
Kitekintés az ősbaktériumokra, a 

3,5 milliárd évvel ezelőtti 
megjelenésükre. 

A valódi baktériumsejt (mérete, 
alakja, sejtfelépítése). Állandó és 
járulékos sejtalkotók. Aktív és 
passzív mozgásuk. Csoportosításuk 
anyagcseréjük és 
energiahasznosításuk szerint 
*autotróf, foto- és kemoszintetizáló 
(aerob és anaerob), heterotróf – 
paraziták, szimbionták, szaprofiták+, 
szaporodásuk. 

Az emberi és állati szervezetben 
élő szimbionták gyakorlati haszna. 
Az emberi szervezet parazita 
baktériumai, kórokozásuk. 
Baktériumok által okozott 

A baktériumok 
anyagcseretípusok szerinti 
csoportosítása. A prokarióta sejt 
felépítésének mikroszkópos 
vizsgálata, megfigyelése. 

Kutatás az interneten (tanári 
irányítással, otthoni feladat): A 
prokarióták jelentősége: a földi 
anyagforgalomban betöltött 
szerepük, hasznosításuk az 
élelmiszeriparban, 
gyógyszeriparban, 
mezőgazdaságban. 

 
Tanulói vizsgálat: aludttej 

savójából tejsavbaktériumok 
kimutatása, vizsgálatuk 
fénymikroszkóppal (vagy 
szénabacilus, kékbaktériumok 

Fizika: 
mértékegységek, 
energia, a 
fénymikroszkóp optikai 
rendszere. 

 
Kémia: oxidáció-

redukció, ionok, levegő, 
szén-dioxid, oxigén, 
szerves, szervetlen, 
fertőtlenítőszerek. 



betegségek. Védekezés, megelőzés. 
Ajánlott és kötelező védőoltások. 

vizsgálata). 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita 
faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

Tematikai egység Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 
Órakeret 
 7 óra 

Előzetes tudás Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismerése, 
összevetése 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése 
jelentőségének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták 
világában - táplálkozás, kiválasztás, szaporodás.  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb 
rendű eukarióták testszerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos 
kezelése, a halmazstruktúrák magyarázata összetevőik szerkezete és 
kölcsönhatásaik alapján. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  
Az élőlények kialakulásának 

vázlata, törzsfaelemzés, 
kihangsúlyozva az ősi ostorosok 
szerepét. Autogén elmélet, 
endoszimbionta elmélet. 

Az aktív helyváltoztató 
egysejtűek mozgástípusai: ostoros, 
csillós, amőboid (állábas) mozgás. 

Az óriás amőba, a papucsállatka, 
a zöld szemesostoros példáján 
keresztül az egysejtű élőlények 
változatos testszerveződésének és a 
felépítő anyagcserének a 
megismerése.  

Az állati egysejtűek közül 
ostorosként a parazita álomkór 
ostoros és a hüvelyostoros, az 
amőbák közül az óriás amőba és a 
vérhasamőba, a csillósok közül a 
közönséges papucsállatka, a harang- 
és kürtállatkát, valamint a 
bendőcsillósok, a héjas 
gyökérlábúak, a napállatocska és a 
sugárállatocska ismerete. 

Önálló mozgásra képtelen 
alacsonyabbrendű eukarióták 
(kovamoszatok, barnamoszatok, 
vörösmoszatok) megismerése, 
csoportosítása: 

A témával kapcsolatos 
tanulmányok keresése az 
interneten. 

A tanult fajok felismerése 
fénymikroszkópban, az egysejtűek 
életmódjával kapcsolatos kísérletek 
elemzése.  

A színanyagok, színtestek 
megjelenése szerepének megértése 
a fotoautotróf folyamatokban. 

 
Fonalas zöldmoszatok vizsgálata 

(testfelépítés, táplálékfelvétel) 
fénymikroszkóppal, a látottak 
lerajzolása és jellemzése. 

A fonalas és a teleptestes 
szerveződés megismerése konkrét 
példákon (egyes vörös- és 
barnamoszatok, zöldmoszatok, pl. 
csillárkamoszat).  

A prokarióta és az egysejtű 
eukarióta élőlények 
összehasonlítása (sejtfelépítés és 
életműködések, azonos és az eltérő 
tulajdonságok). 

Az alacsonyabb rendű 
eukarióták szerveződési típusainak 
megfigyelése a zöldmoszatok 
szerveződési típusain keresztül: 
egysejtű: ernyősmoszat; 

Kémia: a szilicium-
dioxid szerkezete. 



A moszatok szaporodása 
nemzedékváltakozással  

sejttársulásos: harmónikamoszat; 
fonalas: békanyál; lemezes: tengeri 
saláta; teleptestű: csillárkamoszat.  

Természetes vizekből vett 
vízminták vizsgálata (különböző 
zöldalgák keresése, a 
kloroplasztiszok alakjának 
vizsgálata). 

A mikroszkópi megfigyelések 
lerajzolása és magyarázó szöveggel 
való ellátása.  

Határozókönyvek használata. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető- és emésztő űröcske, 
sejtközpont, ostor, csilló, álláb, szól-, gélállapot, mixotróf táplálkozás, kopuláció, 
konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

Tematikai egység 
Többsejtűség. 
Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

Órakeret  
7 óra 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az 
élőlények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése 
során az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A 
környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés felismerése. Az 
emberi épített élőhelyek pusztulása okainak, következményeinek 
megismerése, megértése. Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák 
testfelépítésében és életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  
A gombák sajátos testfelépítése 

és életműködése. *Evolúciós 
fejlődésük folytán egy részük az 
alacsonyabbrendű eukarióták közé 
tartozik, mint pl. a moszatgombák 
(peronoszpóra), fejespenész.+ 

A heterotróf gombák életmód 
szerinti megkülönböztetése, 
biológiai jelentősége. Mindkét 
élőlény számára előnyös együttélés, 
pl. zuzmók.  

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok helyét 
az élőlények rendszerében 
megtalálni? 

Ismeretek  
Szivacsok álszövetes 

szerveződése. A szivacsok különböző 
formái, a külső és belső sejtréteg 
jellemző sejtjei, azok működése. 

A fonalas testfelépítésű gombák 
nagyobb csoportjainak *Rajzóspórás 
gombák (pl. a burgonyarák 
kórokozója), járomspórás gombák 
(pl. fejespenész), tömlősgombák (pl. 
dérgomba, ehető kucsmagomba, 
redős papsapkagomba (mérgező), 
nyári szarvasgomba), egysejtű 
tömlősgombák (a sarjadzással 
szaporodó élesztők, anyarozs, 
kenyérpenész, almafalisztharmat), 
bazidiumos gombák (pl. 
korallgomba, rókagomba, 
laskagomba, ízletes vargánya, 
farkastinórú (mérgező), pereszke, 
csiperke, tintagomba, gyilkos galóca 
(mérgező), nagy őzlábgomba, 
susulyka (mérgező)+ 
határozókönyvek segítségével való 
megismerése.  

 
A gombák táplálkozás-élettani 

Kémia: mész, kova, 
szaru, cellulóz. 

 
Fizika: energia. 



Ivartalan szaporodási formájuk: 
kettéosztódás, bimbózás 
(gyöngysarjképzés). Ivaros 
szaporodásuk. 

Sir Alexander Fleming 
munkássága. 

szerepének, a gombaszedés és 
tárolás szabályainak megismerése. 

 
A zuzmótelep testfelépítése és 

életfolyamatai közötti összefüggés 
felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, 
antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, bimbózás, 
gyöngysarjképzés, himnős. 

 

Tematikai egység 
A növényi sejt, szövet. 
Szerveződési formák 

Órakeret  
7 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. Az 
állati sejt, állati szövetek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép 
leírása, értelmezése. A sejtek vizsgálati módszereinek elsajátítása.  

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli 
elrendeződés alapján. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján 
különítjük el az állatokat és a 
növényeket? A moszatok 
testszerveződésének milyen típusait 
tudjuk megkülönbözteni? Merre 
mutat a fejlődés? Mi a moszatok 
biológiai jelentősége? 

Ismeretek 
A fénymikroszkóp részei és 

szakszerű használata.  
A növényi sejtalkotók 

*sejtplazma, sejthártya, sejtmag, 
mitokondrium, belső 
membránrendszer, sejtfal, színtest, 
zárvány, sejtüreg (vakuólum)+. 

Prokarióta és eukarióta sejt, 
állati és növényi sejt 
összehasonlítása. 
Anyagcseretípusok. 

Differenciálódás, sejttársulás 
(harmonikamoszatok, 
fogaskerékmoszatok, 
gömbmoszatok), telepes 
(álszövetes), szövet, egyirányú 
osztódás: fonalas testfelépítés 
(békanyálmoszatok), két irányban: 
lemez (tengeri saláta), több irány: 

A testszerveződés és az 
anyagcsere folyamatok alapján 
annak magyarázata, hogy az 
élőlények természetes rendszerében 
miért alkotnak külön országot a 
növények, a gombák és az állatok. 

A sejtek működésbeli 
különbségei és a differenciálódás 
kapcsolatának megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a 
többsejtű szerveződés típusainak 
bemutatása a zöldmoszat példáján 
(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

Anyagcseretípusok 
összehasonlítása. 

Kísérletek az ozmózis 
kimutatására (plazmolízis).  

A mikroszkópban látott kép 
nagyításának kiszámolása.  

Különböző zárványok, sejtüregek 
és a színtestek megfigyelése 
mikroszkópban különféle sejtfestési 
módszerekkel. 

Növényi színanyagok 
szétválasztása kromatográfiás 
módszerrel. 

Szerkezet és működés 
kapcsolatának bemutatása a 
növényi szövetek példáján.  

Fizika: 
lencserendszerek, 
mikroszkóp. 



teleptest (csillárkamoszat).  
A növényi szövetek 

csoportosítása és jellemzése. 

Növényi szövetpreparátum és 
önállóan készített nyúzat vizsgálata 
fénymikroszkóppal, a látottak 
értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, differenciálódás, 
féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, parazita, szaprofita, autotróf 
anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis, osztódó szövet, állandósult 
szövet, kambium. 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 
A növényi szervezet felépítésének a működésre gyakorolt 

következményének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a növények 
életében? Mi a fotoszintézis 
jelentősége? Milyen formában  
választanak ki anyagokat a 
növények? Milyen tendenciák 
valósultak meg a növényvilág 
szaporodásának evolúciója során? 
Hogyan mozognak, hogyan 
növekednek a növények? 

Ismeretek 
A növényi létfenntartó szervek 

(gyökér, szár levél) felépítése, 
működése, módosulásai. 

A gyökér, a szár és a levél 
felépítése, szövettani szerkezetük 
típusaik, módosulásaik.  

A felsorolt szervek működése és 
szerepük a növény életében.  

A Liebig-féle minimumtörvény. 
A gázcserenyílás szerkezete és 

működése (összefüggés a zárósejtek 
felépítésével, turgorával és az 
ozmózissal). 

A virág részei és biológiai 
szerepe. Kapcsolat a virág és a 
termés között. 

A virágos növények reproduktív 
működései, az ivaros és az ivartalan 
szaporodás/szaporítás.  

A termés és a mag. A mag 
szerkezete. A csírázás folyamata és 

A folyadékszállítás hajtóerőinek 
összefüggésbe hozása a szervek 
felépítésével. 

A gyökér hossz- és 
keresztmetszetének, a fás szár és a 
kétszikű levél keresztmetszetének 
ismertetése sematikus rajz alapján, 
a látottak magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és az 
évgyűrűk keletkezésének 
magyarázata. 

A levegőből felvett szén-dioxid-
molekula útjának nyomon követése 
a növényben. 

Gázcserenyílás megfigyelése 
mikroszkópban és a látottak 
értelmezése. 

A víz útjának megfigyelése 
festett vízbe állított fehér virágú 
növényeken. 

Csírázási kísérletek végzése, 
gyűrűzési kísérlet értelmezése. 

Paál Árpádnak az auxin hatására 
vonatkozó kísérletének értelmezése.  

Az ivaros és az ivartalan 
szaporodás/szaporítás 
összehasonlítása, előnyeik és 
hátrányaik összevetése. 

Példák a virágzás és a nappalok-
éjszakák hosszának arányának 
összefüggésére. 

Filmelemzés (Attenborough: A 
növények magánélete). 

Fizika: adhézió, 
kohézió, diffúzió. 

 
Földrajz: a földrajzi 

övezetesség. 
 
Kémia: etén, 

ozmózis.  



típusai.  
A hormonok (auxin citokinin, 

gibberellin, etilén abszcizinsav) 
szerepe a növények életében. 

Paál Árpád kísérletei.  
A növények mozgása.  

Projektmunka vagy házi dolgozat 
önálló témakutatással az élőlények 
szervezeti felépítésének és 
működésének összefüggéseiről. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás, 
szaporítóhajtás, hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan 
szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, 
vízszállítás, párologtatás, csírázás, légzési hányados, ivartalan szaporodás és 
szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs. 

 
 

Tematikai egység 
A növények országa. 
Valódi növények 

Órakeret  
19 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 
Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások  

Milyen szempontok alapján 
csoportosíthatóak a növények? 
Miért nem nőhetnek 
embermagasságúra a mohák? 

Hogyan alkalmazkodott a 
harasztok testfelépítése a 
szárazföldi életmódhoz? Miben 
különböznek a nyitvatermők és a 
zárvatermők? 

Ismeretek 
Endoszimbionta elmélet. 
A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való 
szaporodás lehetőségének 
kapcsolata a növényvilág 
fejlődésével. 

(Kékeszöld moszatok), 
vörösmoszatok, zöldmoszatok 

(járommoszatok), csillárkák 
embriós növények = szárazföldi 

növények. 
A mohák, a harasztok a 

nyitvatermők és a zárvatermők 
kialakulása, testfelépítése, 
életmódja (alkalmazkodás a 
szárazföldi életmódhoz) és 
szaporodása.  

Fajismeret: májmoha, 

A határozókönyvek felépítése 
logikájának megértése és 
használatuk gyakorlása. 

 
A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való 
szaporodás lehetőségének 
összefüggésbe hozása a növényi 
szervek megjelenésével, 
felépítésével. 

 
 
A különböző törzseknél 

megjelenő evolúciós „újítások” 
összefüggésbe hozása a szárazföldi 
élethez való hatékony 
alkalmazkodással. 

 
 

Filozófia: logika és 
kategóriák. 

 
Matematika: 

halmazba rendezés, 
csoportosítás. 



tőzegmoha, háztetőmoha, lucfenyő, 
jegenyefenyő, erdei fenyő, 
feketefenyő, vörösfenyő, 
páfrányfenyő, ciprusfélék, boróka, 
tiszafa, csikófark. 

 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Moha, meiózis, mitózis spóra, ivarsejt, haploid sejt, diploid sejt, kétszakaszos 
egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, 
hajtás, virág, termés, kettős megtermékenytés 

 
 

Év végi végi ismétlés, összefoglalás, zárás 
Órakeret  
1 óra 

 
 
 
 


