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Biológia – egészségtan 

7-8. osztály 
 

 

A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1–6. évfolyamán megszer-

zett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő ter-

mészet működését, annak legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember és környezet-

ének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt – 

kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. 

Az egyik legfontosabb nevelési cél, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, 

szervezetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen 

életvitel következményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igé-

nye. 

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megis-

merve megérthetik, hogy az ember mint a természet része csak a törvények betartásával, a 

természettel egységben maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti 

erőforrások takarékos, felelősségteljes használatát, azok megújulási képességére való tekintet-

tel. Egy olyan viselkedésforma elsajátítása válik elengedhetetlenné, amely környezet- és ér-

tékvédő. 

A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és 

azok alkalmazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki 

egészségük védelme érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és 

anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szo-

kások kialakulásának megelőzésében. 

A tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra leg-

célravezetőbbet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések rögzítési 

lehetőségeinek megadása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és a lényegkiemelés gyako-

roltatása, a csoportmunka előnyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári visszajelzés, 

értékelés mind azt segítik elő, hogy a tanulók egyre önállóbban, saját adottságaiknak megfele-

lően sajátíthassák el a tananyagot, és alkalmazni is tudják az ismereteket. A biológia tanulásá-

ban fontosak a vizuális információk, és a motiváció érdekében sikerrel lehet alkalmazni ko-

runk ismerethordozóit (DVD, internet). 

A tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület-nevelési 

cél megvalósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt 

körülvevő világ megismerésére, egymásra hatásuk és egymásrautaltságuk megértésére. Azál-

tal, hogy segíti olyan alapvető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítő-

készség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók 

erkölcsi neveléséhez.  

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok, pl.: 

Balogh János, Békésy György, Hevesy György, Juhász Nagy Pál, Semmelweis Ignác, Szent-

Györgyi Albert munkásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösség-
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hez tartozás érzését, miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismeré-

sével a nemzetközi együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat bennük. 

A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult 

hálózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyé-

nenként változó megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami pedig segíti a kultu-

rált közösségi viselkedés kialakítását. Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során 

világossá válik, hogy az emberi kapcsolatok hálózatának alapszövete a család. 

A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű tevékenységek (kísérletek, megfigyelé-

sek, terepen történő vizsgálódások, a megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értékelé-

se, felmérések készítése, az alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok életé-

nek megismerése, kutatása) során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat. 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének módszerei illeszkedjenek az ismeretszerzés és 

a képességfejlesztés sokszínű eljárásaihoz. A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a 

tanórán kívüli tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélge-

tés és írásbeli ellenőrzés) mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló 

kutatómunkának, a versenyeken és a pályázatokon való részvételnek az értékelése is. 

 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tu-

dásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító tanu-

lás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, az 

ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok megfogal-

mazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek és élet-

jelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a 

képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanu-

lási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális források-

ból szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló alkal-

mazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle álla-

potokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásá-

hoz az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai elméletek 

alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az egészség 

összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása gyak-

ran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbsé-
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gek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződési 

szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek kibontakozta-

tásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási 

formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő tanári 

támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség adásának 

és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

élő természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban 

történő kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az élelmiszer-

ipar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felké-

szítés a biológia tanulásának is feladata.  

 

7–8. évfolyam 

 

A biológia-egészségtan tanításának e két évében a tanulók megismerik az élő és élettelen ter-

mészet szoros kapcsolatát, az élet sajátosságait, az élőlények közös tulajdonságait és az élővi-

lág egységét. Foglalkoznak a legjellemzőbb élőlények testfelépítésével és életmódjával, a 

környezethez való alkalmazkodással. Korszerű ismereteket szereznek az ember testfelépítésé-

ről, életműködéseiről, jellemző egészségügyi problémáiról és az egészségi állapot szempont-

jából fontos viselkedésmódokról. Megismerik az alapvető elsősegély-nyújtási eljárásokat, 

valamint a szűrővizsgálatok és a védőoltások jelentőségét a betegségek megelőzésében. Fon-

tos, hogy felismerjék az életmód, a környezet, a viselkedés és az egészségi állapot közötti 

összefüggéseket, hogy megértsék: az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, 

szellemi és szociális jóllét állapota. Tudatosuljon bennük, hogy a mindennapi életvezetés, az 

életmódbeli szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, 

életkilátásaikat. 

 

FŐ TÉMAKÖRÖK A 7–8. ÉVFOLYAMON  

1. A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei  

2. Az élet kialakulása és szerveződése  

3. Az élet formái, működése és fejlődése  

4. Életközösségek vizsgálata  

5. Az élővilág és az ember kapcsolata  

6. A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései  

7. Az emberi szervezet felépítése, működése  

8. Életmód és egészség 

 

A 7–8. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata 
 

Nat témakörök Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Témakörök 

összidőkerete 

1. A biológia tudo-

mányának 

céljai és 

vizsgálati 

módszerei 

 

A biológia tudomá-

nya 

3 3 

2. Az élet kialakulása 

és szerve-

ződése 

Az élet kialakulása 

és szer-

veződése 

6 6 

3. Az élet formái, 

működése 

és fejlődé-

se 

Az élővilág fejlődé-

se 

6 6 

Az élővilág országai 10 10 

6. A fenntarthatóság 

fogalma, 

biológiai 

összefüg-

gései 

Bolygónk élővilága 10 10 

4. Életközösségek 

vizsgálata 

Életközösségek 

vizsgálata 

10 10 

6. A fenntarthatóság 

fogalma, biológiai 

összefüggései 

A természeti értékek 

védelme 

8 8 

5. Az élővilág és az 

ember 

kapcsolata 

6. A fenntarthatóság 

fogalma, 

biológiai 

összefüg-

gései 

Az élővilág és az 

ember kapcsolata, 

fenntarthatóság 

10 10 

7. Az emberi szerve-

zet felépí-

tése, mű-

ködése 

Az emberi szervezet 

I. – Testkép, testal-

kat, mozgásképes-

ség 

5 5 

Az emberi szervezet 

II. – Anyagforgalom 

8 8 

Az emberi szervezet 

III. – Érzékelés, 

szabályozás 

6 6 

Szaporodás, öröklő-

dés, életmód 

10 10 

8. Életmód és egész-

ség 

Egészségmegőrzés, 

elsősegély 

10 10 
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 Összes óraszám: 102 102 

 

 

Évfolyam Heti 

       órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

7. 2 68 

8. 1 34 
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7. évfolyam 
 

Óraszám: 68/év 

  2/hét 

 

A témakörök áttekintő táblázata 
Ajánlás 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

1.  

A biológia tudományának 
céljai és vizsgálati mód-
szerei 

 3 óra  3 óra 

2. 
Az élet kialakulása és 
szerveződése 

6 óra 6 óra 

3. Az élővilág fejlődése 
 

6 óra 6 óra 

4. Az élővilág országai 
 

10 óra 10 óra 

5. Bolygónk élővilága 

 

10 óra 10 óra 

6. Életközösségek vizsgálata 10 óra 10 óra 

7. 
A természeti értékek véd-
elme 

8 óra 8 óra 

8. 

Az élővilág és az ember 
kapcsolata, fenntartható-
ság 

10 óra  10 óra 

9. Életmód és egészség 5 óra 5 óra 

 Évfolyam összesen 68 óra 68 óra 

 

 

 

Tematikai egység A biológia tudományának céljai és vizsgálati 
módszerei 

Órakeret 

3 óra 
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Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kiselőadások, poszterek készítése 

az élettudományok és az orvoslás 

történetének egy-egy nevezetes 

személyiségéről, az ókortól nap-

jainkig (Pl. Arisztotelész, Gale-

nus, Linné, Darwin, Watson és 

Crick) 

 

Rövid beszámolók készítése az 

utóbbi évtizedekben orvosi No-

bel-díjjal elismert, biológiai kuta-

tásokkal megalapozott felfedezé-

sekről (témák, kutatók, alkalma-

zások), beszélgetés a jelentősé-

gükről 

 

A modern biológiai kutatások és a 

biotechnológia területeit és al-

kalmazási lehetőségeit bemutató 

kiselőadások, poszterek készítése, 

ezekkel kapcsolatos vélemények 

gyűjtése, megfogalmazása és 

megvitatása 

 

A tudományos és a hétköznapi 

megfigyelés különbségeinek be-

mutatása konkrét példákon ke-

resztül 

 

Áltudományos hírek gyűjtése a 

médiából és azok tudományos 

tényekre alapozott cáfolata 

Kisfilmek megtekintése a bioló-

gia tudomány részterületeiről, a 

modern biológiáról 

 A Föld élővilágának teljes-

ségét magában foglaló bio-

szféra fogalmának értelme-

zése, megismerésének és vé-

delmének a biológia kutatási 

céljaként való azonosítása  

 A biológia kutatási céljainak 

megismerése, néhány jelen-

tős felismerés és felfedezés 

történeti bemutatása, értéke-

lése 

 A biológiai ismeretek gyara-

podásának a technológiai és 

gazdasági fejlődéssel való 

összefüggésének felismeré-

se, az emberi életmódra gya-

korolt hatásának értékelése 

 

 A természettudományos 

vizsgálatok feltételeinek és 

alapvető módszereinek elvi 

ismerete, gyakorlati alkal-

mazásuk megalapozása 

- A tényekre alapozottság-

gal kapcsolatos igény 

megszilárdítása, az áltu-

dományos, manipulatív 

közlések és a tudomá-

nyos források közötti kü-

lönbségtétel 

Természettudományi 

gyakorlatok: 

Sejtszervecskék 

(például sejtmag), 

baktériumok, egysejtűek 

méretarányainak 

érzékeltetése 

modellezéssel. 

 

Technika és  tervezés; 

vizuális kultúra 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés fel-

ismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; a 

szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata. 

 

Digitális kultúra: prog-

ramozás, internetes ku-

takodás  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

bioszféra, élettudományok, tudományos probléma, hipotézis, kísérlet, kí-

sérleti változó, rendszer, környezet, szerveződési szint, tudományos köz-

lemény, áltudomány 

 

 

Tematikai egység Az élet kialakulása és szerveződése 
Órakeret 

6  óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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  Fénymikroszkóp beállítása, 

egysejtűek megfigyelése ter-

mészetes vízmintában vagy 

tenyészetben, növényi szövet-

preparátumok készítése, állati 

szövetmetszetek vizsgálata, a 

látottak rögzítése rajzban, 

mobiltelefonnal és rövid szö-

veges leírással 

 Fénymikroszkópos sejtalko-

tók ábrázolása állati és/vagy 

növényi sejt rajzán 

 A sejtek felépítését és műkö-

dését bemutató animációk, 

videók keresése, a látottak 

megbeszélése, összefoglalása 

 A sejt felépítését és működé-

sét értelmező, a tanulók meg-

lévő tudására épülő analógiák 

keresése és megbeszélése (pl. 

vár, város, gyár), rajzos vázlat 

készítése 

 A baktériumok sokféle bioló-

giai szerepének bemutatása 

konkrét példákon keresztül 

 Papucsállatka-tenyészet készí-

tése és vizsgálata 

- Növényi és állati sejtmo-

dell készítése néhány 

alapvető különbség hang-

súlyozásával 

 A mikroszkópok működési 

elvének megismerése, a hasz-

nálat készségének fejlesztése  

 A mikroorganizmusok és a 

földi élet kialakulása közötti 

kapcsolat felismerése, a földi 

anyagforgalmi ciklusokban 

játszott szerepük értelmezése 

 A biológiai energiaforrás sze-

repének megértése, típusainak 

megkülönböztetése  

 A növényi és az állati sejttí-

pusok összehasonlítása, 

anyagcseretípusok megkülön-

böztetése az energia- és a 

szénforrás alapján 

 

Természettudományi 

gyakorlatok: az élőlé-

nyek mérete, az egyes 

szerveződési szintek 

nagyságrendjei. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informá-

ciók azonosítása, ösz-

szekapcsolása, rende-

zése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem vi-

szony magyarázata. 

 

Technika és tervezés 

Sejtmodellek tervezése 

 

Digitális kultúra: in-

ternethasználat. 

 

Vizuális kultúra: rajzos 

ábra, - plakát tervezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

fénymikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, biológiai információ, gén, 

anyagcsere, szénforrás, energiaforrás, fotoszintézis, légzés, egysejtű, telep, 

szövet 

 

 

Tematikai egység Az élővilág fejlődése 
Órakeret 

6  óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az élővilág fejlődését bemu-

tató időszalag készítése, a 

fontosabb mérföldkövek meg-

 Az evolúciós idődimenziók 

felmérése, élőlények sokfé-

leségét kialakító mechaniz-

Matematika: halmazok. 
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jelenítése 

 A környezet és az élőlények 

testfelépítése, életmódja kö-

zötti összefüggést bemutató 

példák elemzése, az alkal-

mazkodás tényezőinek és 

konkrét módjainak megfo-

galmazása 

 A nagyrasszok képviselőinek 

testfelépítése és a környezet-

hez való alkalmazkodás kö-

zötti összefüggések bemutatá-

sa 

 Emberelődök testfelépítését 

(csontváz, testalkat, végtagok, 

koponya) bemutató rajzok, 

rekonstrukciók összehasonlí-

tása, a különbségek azonosí-

tása, a fejlődési folyamat né-

hány jellemzőjének megfo-

galmazása 

 Az emberré válás folyamatát 

bemutató videó elemzése 

 

musok megértése, a termé-

szetes szelekció, valamint a 

semleges folyamatok jelen-

tőségének felismerése 

 Az élővilág sokféleségének 

értékelése  

 Az élővilág fejlődését befo-

lyásoló tényezők elemzése, 

az alkalmazkodással össze-

függő változások azonosítá-

sa néhány példán keresztül 

 Az állatvilág fejlődése és az 

emberi evolúció közötti kap-

csolat felismerése, a kutatás 

és bizonyítás módszereinek 

áttekintése 

 Az emberi evolúció főbb 

lépéseinek (agytérfogat, test-

tartás, tűz- és eszközhaszná-

lat, viselkedés, kommuniká-

ció) azonosítása 

- Rendszerelemzési 

képesség megalapozása, 

a felépítés és működés, 

valamint a rendszer és 

környezet kapcsolatok 

biológiai vizsgálatokkal 

összefüggő 

jelentőségének 

megértése 

Technika és tervezés: 

emberi testrészek mo-

dellezése 

 

Vizuális kultúra: em-

berábrázolás 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés fel-

ismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; a 

szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata. 

 

Földrajz: a kontinensek 

növény, és állatföldraj-

za, az éghajlati övek 

jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, rátermettség, fajok 

sokfélesége, emberi evolúció, ősemberek, nagyrasszok, Homo sapiens 

 

 

 

 

Tematikai egység Az élővilág országai 
Órakeret 

10 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Növény- és állatismeret se-  Az élőlények sokféleségében Természettudományi 
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gédkönyv (vagy hasonló ké-

zikönyvek), mobiltelefon-

applikációk  és weboldalak 

keresése, használati módjuk 

tanulmányozása 

 Növény és/vagy állatfajok 

rendszertani besorolását ábrá-

zoló diagramok rajzolása (pl. 

halmazábra, fogalomtérkép, 

táblázat) 

 Az élővilág országait bemuta-

tó törzsfa rajzolása, rövid jel-

lemzések készítése az egyes 

országokról 

 Kiselőadás Darwin és Linné 

munkásságáról  

 A természetes és mesterséges 

rendszerezés összehasonlítása 

különböző feladatokkal, élő-

lények elnevezése játékos fel-

adatokkal 

 Mikroorganizmusok (plank-

tonikus élőlények) és telepes 

élőlények mikroszkópos vizs-

gálata, a tapasztalatok rajzos 

rögzítése 

 Fajok felismerése terepgya-

korlaton, fajlista készítése a 

közvetlen környezetben 

 Kiselőadás a gombaszedéssel 

és -fogyasztással kapcsolatos 

tudnivalókról 

 Virágtalan, valamint egy- és 

kétszikű növények vizsgálata, 

a tapasztalatok rajzos rögzíté-

se 

 Gyűrűsférgek, puhatestűek, 

ízeltlábúak vizsgálata, tapasz-

talatok rajzos rögzítése 

- Kiselőadás összeállítása 

az állatvilág „legjeiről”  

való eligazodás szükségessé-

gének és módszereinek azo-

nosítása, a hierarchia és a le-

származási rokonság elvének 

felismerése 

 A gombák, a növények és az 

állatok külön országba sorolá-

sa melletti érvek megfogal-

mazása, fontosabb rendszer-

tani csoportjaik alaktani és 

szervezettani jellemzése, né-

hány példafaj bemutatása 

Kirándulások, természetben vég-

zett megfigyelések során élő-

lénycsoportok, fajok azonosí-

tása határozókönyvek és mo-

bilapplikációk segítségével 

 

gyakorlatok: 

Különböző állatok 

koponyáinak és 

csontvázának valamint 

fogazatának 

megfigyelése. Állatok 

testtömeg- és 

testfelület-adatainak 

értelmezése 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informá-

ciók azonosítása, ösz-

szekapcsolása, rende-

zése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem vi-

szony magyarázata 

 

Földrajz: kontinensek 

növény,- és állatföld-

rajza. 

 

Vizuális kultúra: nö-

vény,- és állatábrázo-

lás; természetfilmek. 



Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola  Biológia – egészségtan 

Pedagógiai program 

Helyi tanterv  7-8. osztály 

 

 12 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, faj, kettős nevezéktan, 

virágtalan növények, virágos növények, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, és 

a gerincesek osztályai 

 

 

 

Tematikai egység Bolygónk élővilága 
Órakeret 

10 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A kontinensek élővilágát be-

mutató természetfilmek fel-

adatlapos elemzése, a látottak 

megbeszélése 

 A kontinensek, éghajlati övek 

jellemző életközösségeit be-

mutató tematikus térképek 

rajzolása, poszterek készítése 

 Adatok gyűjtése a környezeti 

tényezők és az élőlények test-

felépítése, életmódja közötti 

összefüggésről, ezek alapján 

néhány jellegzetes példa be-

mutatása 

 Tűrőképességi görbék elem-

zése, az elterjedés és a kör-

nyezeti igények közötti kap-

csolat vizsgálata 

 Táplálkozási piramis/hálózat 

rajzolása a biomokra jellemző 

élőlényekről kapott vagy 

gyűjtött információk alapján  

 Növényföldrajzi és állattani 

elterjedési térképek értelme-

zése, összehasonlítása, a vál-

tozások okainak és lehetséges 

következményeinek megbe-

szélése 

 A bioszférát, a biomokat kuta-

tó természettudósok (pl. Ba-

logh János, Jacques-Yves 

 Bolygónk nagy életközössé-

geinek azonosítása tematikus 

térképen, a kontinensek né-

hány jellegzetes növény- és 

állatfajának megismerése 

 Az élőlények testfelépítése, 

életmódja, életciklusa és a 

biom ökológiai feltételei közti 

kapcsolat elemzése 

 Az európai magashegységek-

ben kialakuló függőleges zo-

nalitás okainak megértése, 

néhány jellegzetes életközös-

ség, faj azonosítása 

 Óceánok, tengerek és édesvízi 

életközösségek néhány jelleg-

zetes élőlényének megismeré-

se 

 Táplálkozási láncok és háló-

zatok összeállítása a biomok 

élőlényeiből 

 A fajok elterjedését, annak 

változását befolyásoló ténye-

zők konkrét példák alapján 

történő elemzése 

 Rendszerelemzési képesség 

megalapozása, a felépítés és 

működés, valamint a rendszer 

és környezet kapcsolatok bio-

lógiai vizsgálatokkal össze-

függő jelentőségének megér-

Természettudományi 

gyakorlatok: növé-

nyek,- és állatok borí-

tásának mennyiségi 

becslése, becslések 

megadása egy-egy 

élőlény területigényére 

biomassza-piramis 

adatok alapján. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a természet 

átalakításának folya-

mata a történelem so-

rán. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: természeti je-

lenségek irodalmi 

megjelenítése. 

Vizuális kultúra: táj-

képek, a természetvéd-

elem témájának megje-

lenése a művészetek-

ben. 

 

Földrajz: kontinensek 

természetföldrajza. 

 

Matematika: grafiko-

nok rajzolása, elemzé-

se. 
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Cousteau, Yann Arthus-

Bertrand, Sir David Atten-

borough) filmrészleteinek 

megtekintése, megbeszélése 

 

tése 

 

Kémia: a levegő és a 

természetes vizek 

szennyeződésének 

okai, víztisztítás, az 

oldatok kémhatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tápláléklánc, táplálékhálózat, elterjedési terület, éghajlati övezet, biomok, 

vízi életközösségek, függőleges zonalitás 

 

 

Tematikai egység Életközösségek vizsgálata 
Órakeret 

10 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű levegőminőség- (pl. 

ülepedő por), vízminőség- (pl. 

gyorstesztek, algák és egysej-

tűek megfigyelése) és talaj-

vizsgálatok (pl. szemcsemé-

ret, víztartalom, pH) elvégzé-

se, mintavétel és elemzés 

 Az intézmény közelében lévő 

természetes vagy természet-

közeli életközösség rendsze-

res megfigyelése, adatok 

gyűjtése, elemzése. Termé-

szetes életközösségek vizsgá-

lata kirándulás, erdei iskola 

keretében, természettudomá-

nyos, természetvédelmi és 

művészeti tevékenységek (fo-

tózás, rajzolás, tárgykészítés) 

ötvözése 

 Kiállítás, bemutatónap szer-

vezése, a terepen végzett 

vizsgálatok és az alkotómun-

ka eredményeinek megosztása 

az intézményen belül és (lehe-

tőség szerint) a helyi közös-

ségben  

 Kiselőadás készítése idegen-

honos inváziós növény- és ál-

 Az élettelen környezeti ténye-

zők és az élőlények közötti 

kölcsönhatások azonosítása, 

környezeti igény és tűrőké-

pesség vizsgálata 

 A levegő, a víz és a talaj mi-

nőségi jellemzőinek vizsgála-

ta, főbb típusainak megkülön-

böztetése, természetes össze-

tevők és szennyezők azonosí-

tása, mérési adatok értelmezé-

se 

 Az élőhely fogalmának isme-

rete, jellemzőinek és típusai-

nak vizsgálatokban történő 

azonosítása, az élőhelyi kör-

nyezethez való alkalmazkodás 

módjainak és példáinak elem-

zése 

 Az életközösségek rendszer-

ként való értelmezése, a köl-

csönhatások és hálózatok 

vizsgálatokban történő felis-

merése, ciklikus és előrehala-

dó változási folyamatok azo-

nosítása 

 Az indikátorszervezetek jelen-

tőségének megértése, felisme-

Természettudományi 

gyakorlatok: becslések 

végzése egy-egy 

szennyezőanyag feldú-

sulására a táplálékhá-

lózatban, talajtani 

vizsgálatok, vízminő-

ség mérése, illetve 

becslése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a természe-

tes és a mesterséges 

környezet változása a 

történelem során. 

 

Fizika: rezgések és 

hullámok, a rezgések 

jellemzői, zajszennye-

zés. 

 

Földrajz: a környeze-

tet károsító anyagok és 

hatásaik. 

 

Vizuális kultúra: em-

berábrázolások. 
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latfajokról 

 Zuzmók elterjedésének vizs-

gálata az iskola környezeté-

ben, autóforgalommal terhelt 

és kevésbé forgalmas terüle-

ten 

 

résük és alkalmazásuk a konk-

rét vizsgálatokban 

 

Kémia: a levegő össze-

tétele és szennyeződé-

sei; a vízszennyeződé-

sek, izotópok. 

Matematika: grafiko-

nok készítése és értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

életközösség, élőhely, környezeti igény, tűrőképesség, indikátorszervezet, 

populációs kölcsönhatás, évszakos és napi változási ciklus, társulások fej-

lődése, szukcesszió 

 

 

Tematikai egység A természeti értékek védelme 
Órakeret 

8 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A környezet- és természetvéde-

lem jeles napjaihoz (pl. Föld 

napja, víz napja, madarak és fák 

napja, környezetvédelmi világ-

nap stb.) kapcsolódó iskolai 

programok szervezése, bekap-

csolódás a helyi rendezvények-

be 

 Szerepjáték, storyline (kerettör-

ténet) feladat, strukturált vita 

valamely természetvédelemmel 

összefüggő probléma (pl. veszé-

lyeztetett élőhelyek, fajok véd-

elme) több szempontú elemzé-

sére, a megoldási lehetőségek 

keresése 

 Az iskola vagy a lakóhely köze-

lében vállalható környezetvé-

delmi önkétes tevékenység 

megismerése 

 A lakóhely természetvédelmi 

értékeinek és környezeti prob-

lémáinak bemutatása projekt-

munka keretében 

 A természetvédelem szük-

ségessége melletti érvelés, 

az alkalmazható egyedi és 

rendszerszintű módszerek 

és szabályozási elvek isme-

rete 

 A gazdálkodás, a települé-

sek és az infrastruktúra fej-

lődése által előidézett, a 

természeti környezetre gya-

korolt hatások azonosítása, 

konkrét példák adatokra 

alapozott, több szempontú 

értékelése 

 Az ökológiai elvek érvénye-

sítési lehetőségeinek felis-

merése a gazdálkodás, az 

építészet, a tájmegőrzés 

vagy a turizmus esetében 

 Nemzeti parkjaink elneve-

zésének, területi elhelyez-

kedésének és sajátos bioló-

giai értékeinek ismerete 

 A lakóhely közelében lévő 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informá-

ciók azonosítása, ösz-

szekapcsolása, rende-

zése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem vi-

szony magyarázata. 

Természettudományi 

gyakorlatok: Az élel-

miszerekben található 

egyes anyagok vizsgá-

latának tervezése, elő-

zetesen elvégzett, egy-

szerű kimutatási reak-

ciók alapján. Az irá-

nyok kérdése a szerve-

zettanban. 
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 A hazai nemzeti parkok életkö-

zösségeit, jellegzetes élőlényeit 

bemutató kiselőadások, virtuális 

séták összeállítása 

 Kirándulás valamely hazai 

nemzeti parkba, részvétel veze-

tett túrán, megfigyelés, fotózás, 

rajzolás, az eredményekből ki-

állítás rendezése 

 

védett területről önálló in-

formáció- és adatgyűjtés, a 

természetvédelemben való 

önkéntes szerepvállalásra 

való indíttatás erősítése 

 A védett faj, az eszmei érték 

fogalmának értelmezése 

konkrét példák alapján 

 

Vizuális kultúra: em-

berábrázolások. 

 

Digitális kultúra: in-

formációáramlás, 

programozás. 

Kémia: víz, oldatok, 

ásványi anyagok, kata-

lizátorok, sugárzások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, esz-

mei érték, ökoturizmus, ökogazdálkodás, urbanizáció, környezettudatosság 

 

 

Tematikai egység Az élővilág és az ember kapcsolata, fenn-
tarthatóság 

Órakeret 

10 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Információgyűjtés, rajzos 

vázlat szerkesztése az intéz-

ménynek helyet adó település, 

az iskola környezetének jel-

legzetes gazdálkodási és tele-

pülésformáló tevékenységei-

ről  

- A helyi szinttől a régión, a 

kontinensen át a globális 

szintig átívelő, a termé-

szetvédelemmel összefüg-

gő esetek, példák keresé-

se, az összefüggések feltá-

rása 

- A biológiai sokféleség be-

szűkülését előidéző okok 

és a lehetséges veszélyek 

felismerése, az ellenük 

megtehető intézkedések 

példáinak elemzése 

- Az emberi populáció nö-

vekedésével, a települések 

és a gazdálkodás átalaku-

lásával járó hatások konk-

rét példák alapján való 

elemzése, az élővilág vál-

tozásával való összefüg-

gésének vizsgálata  

- A fogyasztói létforma és a 

Föld véges erőforrásai kö-

zötti ellentmondás felis-

merése, a fenntarthatóság 

problémájának több 

szempontú elemzése 

- Az ökológiai gazdálkodás, 

a génmegőrzés biológiai 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informá-

ciók azonosítása, ösz-

szekapcsolása, rende-

zése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem vi-

szony magyarázata. 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 
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alapjainak megteremtését 

és megőrzését szolgáló el-

járások elvi ismerete, pél-

dákon alapuló bemutatása 

- Az éghajlatváltozási mo-

dellek által a bioszféra jö-

vőjére adott előrejelzések 

értékelése, a megelőzés, 

hatáscsökkentés és alkal-

mazkodás módjainak átte-

kintése 

 

azonosságok megálla-

pítása. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: az emberi 

történelem során elő-

forduló globális prob-

lémák 

 

Vizuális kultúra: pla-

kát készítése  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

biológiai sokféleség, fajgazdagság, fajtanemesítés, génmegőrzés, globális 

probléma, éghajlatváltozás, monokultúra, biogazdálkodás, tájgazdálkodás, 

fenntarthatóság 

 

 

Tematikai egység Egészségmegőrzés, elsősegély 
Órakeret 

5 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Népegészségügyi adatsorok, 

grafikonok értelmezése (pl. 

szív- és érrendszeri betegségek, 

rákstatisztikák, fertőző betegsé-

gek), a bemutatott helyzettel 

összefüggő értékelések megfo-

galmazása 

 Egészségnap szervezése, egész-

ségmegőrzési tanácsadó szakér-

tők meghívása, videóinterjúk 

készítése 

 Különböző élelmiszerek össze-

tételét felsoroló információs 

anyagok összegyűjtése, össze-

hasonlítása 

 Életkornak megfelelő étrendek 

összeállítása, iskolai kóstoló 

és/vagy vásár rendezése egysze-

rűen elkészíthető, egészséges 

ételekből (büféáruk, sütemé-

 A szív- és érrendszeri be-

tegségek kockázati tényező-

inek azonosítása, megelőzé-

si lehetőségeinek megvita-

tása 

 Az életkor, az életmód és a 

táplálkozás közötti össze-

függések felismerése, az 

egészséges és kiegyensú-

lyozott táplálkozás alapvető 

elveinek ismerete 

 A rendszeres testmozgás és 

az egészség megőrzése kö-

zötti összefüggés, a moz-

gásszegény életmód okozta 

egészségügyi kockázatok 

felismerése 

 A kórokozó, a fertőzés, a 

járvány és higiénia fogalmai 

közötti összefüggések feltá-

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosítá-

sa, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Család, baráti kapcso-

latok ábrázolása az 

irodalomban. 

Digitális kultúra: in-

formációkeresés, adat-

gyűjtés és 
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nyek)  

 Járványok, egyes fertőző beteg-

ségek történetéről szóló kiselő-

adások, házi dolgozatok készí-

tése 

 Napjaink egyes nagyobb járvá-

nyairól szóló esettanulmányok, 

filmek elemzése, a tanulságok 

megbeszélése 

 Alapvető elsősegélynyújtási 

ismeretek alkalmazásának gya-

korlati bemutatása (pl. vérzések, 

gyakori rosszullétek, égési sérü-

lések, sportbalesetek esetén) 

 Az egészséges életmód beteg-

ségmegelőzésben játszott szere-

pének bemutatása konkrét be-

tegségcsoportok példái alapján 

 

rása esettanulmányok alap-

ján, a megelőzés érdekében 

megtehető lépések biológiai 

alapjainak értelmezése 

 A higiénia és a fertőző be-

tegségek megelőzése közöt-

ti összefüggés felismerése, a 

rendszeres és helyes tisztál-

kodással, valamint a lakó- 

és munkakörnyezet tisztán-

tartásával kapcsolatos elvek 

és módszerek elsajátítása 

 Az antibiotikumok betegsé-

gek elleni hatásosságának 

elmagyarázása, annak meg-

értése, hogy a helytelen an-

tibiotikum-használat fel-

gyorsítja az ellenálló bakté-

riumok kialakulását 

 A daganatos betegségek 

környezeti és életmódbeli 

kockázati tényezőinek átte-

kintése, a megelőzés lehető-

ségeinek megvitatása, a 

személyre szabott terápia je-

lentőségének felismerése  

 Az orvosi szűrővizsgálatok 

és diagnosztikai eljárások 

céljainak azonosítása egy-

egy példán keresztül, annak 

értékelése, hogy a diagnózis 

az orvos egészségügyi-jogi 

érvényű felelős nyilatkozata 

a személy egészségi állapo-

táról 

 Az elsősegélynyújtás lépé-

seinek elvi ismerete, szimu-

lációkkal történő gyakorlá-

sa, szükség esetén alkalma-

zása, a sérült vagy beteg 

-értelmezés. 

Vizuális kultúra: az 

emberi test ábrázolása, 

a szép test fogalma a 

különböző korokban. 
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személy ellátásának (sebel-

látás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, 

szabad légút biztosítása) 

megkezdése a rendelkezésre 

álló eszközökkel vagy esz-

köz nélkül 

 Az alapszintű újraélesztést 

szükségessé tevő helyzet 

felismerése, mellkaskomp-

ressziókkal történő alkal-

mazása  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmi-

szer-összetétel és -minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diag-

nosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, alapszintű újraélesztés 
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8. évfolyam 
 

Óraszám: 34/év 

  1/hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

Témakör össz-

időkerete 

1. 

Az emberi szervezet I. – 
Testkép, testalkat, moz-
gásképesség 

5 óra 5 óra 

2. 
Az emberi szervezet II. – 
Anyagforgalom 

8 óra 8óra 

3. 
Az emberi szervezet III. – 
Érzékelés, szabályozás 

6 óra 6 óra 

4. 
Szaporodás, öröklődés, 
életmód 

10 óra 10 óra 

5. 
Egészségmegőrzés, első-
segély 

5 óra 5 óra 

 Évfolyam összesen 34 óra 34 óra 
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Tematikai egység Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, 
mozgásképesség 

Órakeret 

5 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az emberi test (férfi és női) 

anatómiáját bemutató videók, 

animációk, mobiltelefonos 

applikációk keresése, haszná-

lata a testkép fejlesztésében 

 Mikroszkópi metszetek 

(és/vagy mikrofotók) vizsgá-

lata, rajzos vázlat készítése 

(pl. bőr, csont, izomszövet) 

 A bőr rétegeinek megfigyelé-

se állati szöveteken (pl. ser-

tésszalonna), a bőr-, köröm- 

és hajápolással kapcsolatos 

kiselőadások tartása 

 A mozgásszervrendszer egyes 

részeinek felépítését és mű-

ködését bemutató mozgatható 

makettek készítése (pl. kéz, 

kar) 

 Csontok szöveti felépítésének 

és összetételének vizsgálata: 

mészkőtartalom savval törté-

nő, a fehérjetartalom égetéssel 

történő igazolása, a tapaszta-

latok rajzos rögzítése 

 A gerincoszlop és a talpbolto-

zat hajlatai jelentőségének 

vizsgálata, a tapasztalatok raj-

zos rögzítése 

 Egyszerű biometriai mérések 

elvégzése saját testen és/vagy 

társakon, arányok, szimmet-

riaviszonyok, méreteloszlás 

(min., max., átlag) számítása, 

ábrázolása (bilaterális szim-

 Tájékozódás az emberi testen, 

a testtájak és szervek elhe-

lyezkedésének anatómiai irá-

nyok használatával történő 

bemutatása maketten vagy áb-

rán és a saját testen 

 Az emberi kültakaró szövet-

tani rétegeinek azonosítása 

ábrákon, az egyes rétegek, 

szervek funkciójának ismerte-

tése 

 A gerincoszlop tájékainak és 

részeinek megnevezése, a 

végtagok és függesztőöveik, a 

mellkas csontjainak megmu-

tatása csontvázon vagy képe-

ken és saját testen 

 A mozgásszervrendszerre 

jellemző főbb kötő-, támasz-

tó- és izomszövet csoportok 

vizsgálata, a szerkezet és mű-

ködés kapcsolatának értelme-

zése 

 A végtagok hajlító- és feszí-

tőizmai elhelyezkedésének 

megmutatása, az arc izmainak 

összefüggésbe hozása a mi-

mika és az artikuláció képes-

ségével 

 Sportok mozgásformáiról 

saját fotók és videók készíté-

se, ezek elemzése a tanult 

anatómiai és biomechanikai 

elvek alapján 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok.  

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Természettudományi 

gyakorlatok: Vitálka-

pacitás-mérés vízki-

szorítással, légzésszám 

és pulzus mérése, a 

mérési eredmények 

különböző szempontú 

értékelése. Kísérlet 

tervezése biológiai 

katalizátor (enzim) 

vizsgálatára. 

Digitális kultúra: táb-

lázatos adattárolás, 

grafikus adatábrázolás, 

esztétikus adatmegje-

lenítés. 
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metria, aranymetszés aránya) 

 Vita a testképzavarok kialaku-

lásának okairól, a kortársak, a 

média és a család szerepének 

elemzése, egyszerűbb biome-

chanikai elemzések elvégzése 

(pl. emelő elv szemléltetése, 

erők összegződése, gyorsulás 

stb.) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kültakaró, bőr(szövet), csont(szövet), koponyacsontok, gerincoszlop, csigo-

lyák, bordák, a végtagok alapfelépítése, függesztőövek, izom(szövet), hajlí-

tó- és feszítőizmok, mimikai izmok 

 

 

Tematikai egység Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom 
Órakeret 

8 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az emberi test belső szerveit 

bemutató makettek, torzók ta-

nulmányozása 

 Szövettani ábrák, fotók elem-

zése, humán szövettani met-

szetek mikroszkópos vizsgá-

lata 

 A táplálkozási szervrendszer 

működését bemutató folya-

matvázlat rajzolása, az emész-

tés és felszívódás legfonto-

sabb részfolyamatainak ábrá-

zolása 

 Élelmiszerek összetételi ada-

tainak (címkéinek) gyűjtése, 

az adattípusok (tápanyagfaj-

ták, energiatartalom) értelme-

zése 

 Étrendtervezéssel összefüggő 

társas feladatok tervezése, el-

végzése (pl. rajzolt, fotózott 

 A belső szervek elhelyezke-

désének anatómiai irányok 

használatával történő bemuta-

tása maketten vagy ábrán és a 

saját testen 

 A táplálkozási szervrendszer 

főbb részeinek, a tápcsatorna-

szakaszok funkcióinak, a sza-

kaszok szövettani és szervi 

felépítésének és működésének 

értelmezése, az emésztés és 

felszívódás folyamatának 

megértése 

 A tápanyagok élettani szerep-

ének megértése, az energiatar-

talom és összetétel adatainak 

értelmezése 

 A légzőszervrendszer szövet-

tani és szervi felépítésének, a 

légcsere- és a gázcserefolya-

matok helyének és funkciói-

nak azonosítása, biológiai hát-

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosítá-

sa, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: az emberi 

táplálkozási szokások 

változása az emberiség 

történetében. 

Digitális kultúra: a 
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alapanyagokból tányérok, 

menük összeállítása) 

 A nyál és az epe emésztő sze-

repének vizsgálata, a tapaszta-

latok rajzban történő rögzítése 

 Információk keresése a do-

hányzás káros hatásairól, a le-

hetséges egészségügyi kocká-

zatok bemutatása, érvelés a 

saját és mások egészségmeg-

őrzése mellett 

 Donders-féle tüdőmodell és 

dohányzógép PET palackból 

való elkészítése 

 A szívciklust és az érrendszer 

működését bemutató animá-

ciók keresése, értelmezése 

 Sertésszív boncolása, a ta-

pasztalatok rajzban történő 

rögzítése 

 A keringési és a légzési szerv-

rendszer működésével össze-

függő megfigyelések és egy-

szerűbb mérések, kísérletek 

elvégzése (pl. pulzusmérés, 

légzésszám, vitálkapacitás, ki-

lélegzett levegő CO2-

tartalma) 

 Sertésvese boncolása, a ta-

pasztalatok rajzban történő 

rögzítése 

 Dializáló készülék működési 

elvének megismerése, a mű-

vesekezelés lényegének közös 

értelmezése videó segítségé-

vel 

 

terének megértése 

 A szervezet folyadéktereinek 

és a keringési szervrendszer 

szerveinek azonosítása, bioló-

giai funkciójának a felépítés 

és működés alapján való 

megértése 

 A vérkép, a vér összetételének 

jellemzése, a főbb alakos 

elemek és vérplazma funkció-

inak azonosítása, a véralvadá-

si folyamat kiváltó okainak és 

jelentőségének felismerése 

 A kiválasztó szervrendszer 

főbb feladatainak, szerveinek 

azonosítása, működési elvé-

nek megértése 

 

közösségi oldalak és 

veszélyeik; az algorit-

mikus gondolkodást 

segítő informatikai 

eszközök; a robotika 

alapfogalmai. 

 

Kémia: gázmolekulák, 

oldatok, ionok, izotó-

pok; metanol és etanol 

kémiai tulajdonságai, 

élettani hatásaik;  az 

oldatok kémhatása, a 

legfontosabb tápanya-

gok kémiai összetétele 

(makromolekulák, víz, 

ásványi sók); vitami-

nok oldhatósága; a 

levegőszennyeződések 

(halogénezett szénhid-

rogének, NOx, SO2). 

 

Fizika: Tömegmérés, 

mérleg; táplálkozás – 

energiafelhasználás, a 

táplálék mint energia-

hordozó. A hang. 

Áramlások, ultrahang 

a természetben és a 

gyógyászatban, elekt-

romosság, mágnesség, 

érintésvédelmi ismere-

tek. 

 

Technika és tervezés: 

egészséges életmód, 

táplálkozás, betegség-

megelőzés. 

 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnikai gya-

korlatok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tápcsatorna, tápanyag, emésztőnedv, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, felső 

és alsó légutak, tüdő, légcsere és gázcsere, szív, szívciklus, értípusok, vér-

alvadás, vérkép, vese, só- és vízháztartás, kiválasztás 

 

 

Tematikai egység Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabá-
lyozás 

Órakeret 

6 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Az agy és a gerincvelő szö-

veti felépítését, elhelyezkedé-

sét, felépítését bemutató áb-

rák, fotók, makettek, animá-

ciók, mobiltelefonos appliká-

ciók elemzése, a főbb részek 

azonosítása 

 Gerincvelői reflexet bemutató 

animációk keresése, a részek 

azonosítása, a működés meg-

beszélése 

 A szem és a fül felépítését és 

működését (látás, hallás, 

helyzet- és mozgásérzékelés) 

bemutató animációk keresése, 

megbeszélése 

 A látáshibák típusait bemutató 

ábrák, animációk összehason-

lítása, a javítási lehetőségek 

(pl. szemüvegek) megbeszélé-

se 

 Halláskárosodást okozó hatá-

sokat, veszélyeket bemutató 

információk keresése, érvelés 

a halláskárosodás megelőzése 

mellett 

 A szem működésével kapcso-

latos egyszerű vizsgálatok: 

pupilla – szemlencse működé-

se, térlátás – színtévesztés 

vizsgálata 

 Az idegrendszer feladatának, 

működési módjának megérté-

se, a központi és környéki 

idegrendszer, a gerincvelő és 

az agyvelő felépítésének váz-

latos ismerete, az akaratlagos 

és a vegetatív szabályozási 

módok megkülönböztetése  

 Az érzékelési képességek 

(látás, hallás, kémiai és 

mechanikai érzékelés) és az 

ezeknek megfelelő érzékszer-

vek felépítésének és működé-

sének megértése 

 A hormonrendszer feladatá-

nak, működési módjának 

megértése, a főbb hormon-

termelő szervek azonosítása, a 

termelt hormonok hatásainak 

bemutatása, az idegi és a 

hormonális szabályozás kap-

csolatának megértése 

 Az immunrendszer és a ke-

ringési szervrendszer közötti 

kapcsolat felismerése, a véde-

kezésben szerepet játszó fon-

tosabb sejttípusok és kémiai 

anyagok azonosítása, a vele-

született és szerzett immunitás 

megkülönböztetése 

 A védőoltások működési 

módjának megértése, az 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosítá-

sa, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Fizika: a fény egyenes 

vonalú terjedése, 

sebessége; lencsék, a 

látás fizikai alapjai, 

látáshibák javítása; 

rezgések, 

hanghullámok. 

Vizuális kultúra: rek-

lámok képi eszközei-

nek elemzése; a mé-

diahasználattal kapcso-

latos függőségek. 

Ének-zene: hallás utáni 

daltanulás, a zenei 

memória fejlesztése; a 

belső hallás fejleszté-

se; Beethoven élete. 
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 A hallással kapcsolatos egy-

szerű vizsgálatok: halláskü-

szöb, frekvenciatartomány, 

térbeliség  

 Kémiai ingerek érzékelésével 

kapcsolatos egyszerű vizsgá-

latok: a négy alapíz érzékelé-

se, szaglásvizsgálat 

 Bőrérzékeléssel kapcsolatos 

egyszerű vizsgálatok: testré-

szek tapintópont sűrűség 

vizsgálata, hideg- és meleg-

pontok vizsgálata 

 Összefoglaló táblázat szer-

kesztése a belső elválasztású 

mirigyekről, fontosabb hor-

monjaikról és azok hatásairól, 

a működési zavarok tüneteiről 

 Az immunrendszer működé-

sét bemutató rajzfilm megné-

zése, válaszolás feladatlapos 

kérdésekre 

 Információk keresése a Ma-

gyarországon kötelező védő-

oltásokról, az egyéni és a kö-

zösségi védettség fogalmának, 

kapcsolatának megbeszélése  

 

egyéni és a közösségi egész-

ség megőrzésében játszott 

szerepük értékelése 

 

Természettudományi 

gyakorlatok: a színlá-

tás vizsgálata ábrák 

segítségével; vizsgála-

tok az emberi szaglás-

sal kapcsolatban, bio-

ritmusnaplók készíté-

se. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, érző- és mozgatópálya, ref-

lex, belső elválasztású mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, pajzs-

mirigy, mellékvese, nemi mirigyek és hormonjaik, immunrendszer, vele-

született és szerzett immunitás, védőoltás 

 

Tematikai egység Szaporodás, öröklődés, életmód 
Órakeret 

10 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az emberi nemek anatómiai kü-

lönbségeit (elsődleges és másod-

lagos nemi jellegek) bemutató 

 A női és a férfi nemiszerv-

rendszer külső és belső felépí-

tésének elemzése képek, áb-

Magyar nyelv és iro-

dalom: szerelmi költé-

szet. 
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képek, animációk, mobiltelefonos 

applikációk tanulmányozása, a 

különbségek megfogalmazása 

 

A nemi érés folyamatáról, egyéni 

eltéréseiről szóló információk 

keresése, vélemények megvitatá-

sa 

 

A megtermékenyítést és a magza-

ti fejlődést bemutató fotósoroza-

tok, animációk és videók tanul-

mányozása, ezek alapján folya-

matvázlat készítése, rajzolása 

Ábrák elemzése a szülés folyama-

táról 

 

Családi öröklésmeneteket bemu-

tató ábrák, képek, családfák 

elemzése, a hasonlóságok és kü-

lönbségek megfogalmazása egy-

egy példán 

 

Genetikai betegségeket bemutató 

esettanulmányok megbeszélése, 

az esetek közötti hasonlóságok és 

különbségek megfogalmazása 

 

rák alapján, a női és férfi má-

sodlagos nemi jellegek kiala-

kulásának bemutatása 

 A másodlagos nemi jellegek 

kialakulását bemutató ábrák, 

animációk tanulmányozása, a 

fejlődési folyamat időbeli jel-

legzetességeinek és egyéni el-

téréseinek megbeszélése 

 Az ivarsejtek képződési hely-

ének azonosítása, a tulajdon-

ságok átörökítésében és a vál-

tozékonyság biztosításában 

játszott szerepük magyarázása 

 A megtermékenyítés feltétele-

inek ismerete, a fogamzásgát-

ló módszerek működésének 

megértése 

 A fogamzástól a születésig 

tartó magzati fejlődés főbb 

jellemzőinek és feltételeinek 

ismerete, a szülés fő szakasza-

inak és körülményeinek meg-

beszélése  

 A gének szerepének felisme-

rése, az utódnemzedékek ki-

alakulására vezető genetikai 

folyamatok egyszerű örök-

lésmenetek példáján történő 

elemzése 

 A testi és a nemi kromoszó-

mák megkülönböztetése, a 

nem meghatározásában ját-

szott szerepük ismerete, a 

nemhez kapcsolt öröklődés 

néhány példájának áttekintése 

 Annak felismerése, hogy az 

ember öröklött hajlamainak 

kifejeződését a környezet is 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a női és 

férfi szerepek változá-

sa a történelem során. 

 

Vizuális kultúra: a 

szerelem és az anyaság 

ábrázolása; a nemiség 

témája a különböző 

médiumokban. 

Erkölcstan: 

konfliktushelyzetek és 

megoldási 

lehetőségeik; 

felelősségvállalás; 

kapcsolatok. 

Az állatok szaporodása 

ciklikus, a természet 

szabályozza. 

Az embernél ez 

tudatos cselekvés. 

Feltétele: a testi, lelki, 

szociális érettség 

Mit tanultál hittanórán 

az élet lehetőségéről és 

tiszteletéről? („Ne 

ölj!”) 

Az emberi nemi 

életének érzelmi 

alapja: a szerelem 

(elkötelezettség, 

felelősségvállalás, 

távlatosság) 

Kerete: a házasság 
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befolyásolja, ezért a tudato-

sabb életmóddal magunk is 

tehetünk egészségünkért 

 A felelős szexuális magatartás 

jellemzőinek ismerete, a sze-

xualitás egyéni életviteli és 

párkapcsolati jelentőségének 

értékelése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

női és férfi ivarszervek, nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt, gén, kromo-

szóma, minőségi és mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet, megterméke-

nyítés, embrió, magzati fejlődés, szülés 

 

 

Tematikai egység Egészségmegőrzés, elsősegély 
Órakeret 

5 óra 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Népegészségügyi adatsorok, 

grafikonok értelmezése (pl. 

szív- és érrendszeri betegségek, 

rákstatisztikák, fertőző betegsé-

gek), a bemutatott helyzettel 

összefüggő értékelések megfo-

galmazása 

 Egészségnap szervezése, egész-

ségmegőrzési tanácsadó szakér-

tők meghívása, videóinterjúk 

készítése 

 Különböző élelmiszerek össze-

tételét felsoroló információs 

anyagok összegyűjtése, össze-

hasonlítása 

 Életkornak megfelelő étrendek 

összeállítása, iskolai kóstoló 

és/vagy vásár rendezése egysze-

rűen elkészíthető, egészséges 

ételekből (büféáruk, sütemé-

nyek)  

 A szív- és érrendszeri be-

tegségek kockázati tényező-

inek azonosítása, megelőzé-

si lehetőségeinek megvita-

tása 

 Az életkor, az életmód és a 

táplálkozás közötti össze-

függések felismerése, az 

egészséges és kiegyensú-

lyozott táplálkozás alapvető 

elveinek ismerete 

 A rendszeres testmozgás és 

az egészség megőrzése kö-

zötti összefüggés, a moz-

gásszegény életmód okozta 

egészségügyi kockázatok 

felismerése 

 A kórokozó, a fertőzés, a 

járvány és higiénia fogalmai 

közötti összefüggések feltá-

rása esettanulmányok alap-

ján, a megelőzés érdekében 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosítá-

sa, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Család, baráti kapcso-

latok ábrázolása az 

irodalomban. 

Digitális kultúra: in-

formációkeresés, adat-

gyűjtés és 

-értelmezés. 

Vizuális kultúra: az 
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 Járványok, egyes fertőző beteg-

ségek történetéről szóló kiselő-

adások, házi dolgozatok készí-

tése 

 Napjaink egyes nagyobb járvá-

nyairól szóló esettanulmányok, 

filmek elemzése, a tanulságok 

megbeszélése 

 Alapvető elsősegélynyújtási 

ismeretek alkalmazásának gya-

korlati bemutatása (pl. vérzések, 

gyakori rosszullétek, égési sérü-

lések, sportbalesetek esetén) 

 Az egészséges életmód beteg-

ségmegelőzésben játszott szere-

pének bemutatása konkrét be-

tegségcsoportok példái alapján 

 

megtehető lépések biológiai 

alapjainak értelmezése 

 A higiénia és a fertőző be-

tegségek megelőzése közöt-

ti összefüggés felismerése, a 

rendszeres és helyes tisztál-

kodással, valamint a lakó- 

és munkakörnyezet tisztán-

tartásával kapcsolatos elvek 

és módszerek elsajátítása 

 Az antibiotikumok betegsé-

gek elleni hatásosságának 

elmagyarázása, annak meg-

értése, hogy a helytelen an-

tibiotikum-használat fel-

gyorsítja az ellenálló bakté-

riumok kialakulását 

 A daganatos betegségek 

környezeti és életmódbeli 

kockázati tényezőinek átte-

kintése, a megelőzés lehető-

ségeinek megvitatása, a 

személyre szabott terápia je-

lentőségének felismerése  

 Az orvosi szűrővizsgálatok 

és diagnosztikai eljárások 

céljainak azonosítása egy-

egy példán keresztül, annak 

értékelése, hogy a diagnózis 

az orvos egészségügyi-jogi 

érvényű felelős nyilatkozata 

a személy egészségi állapo-

táról 

 Az elsősegélynyújtás lépé-

seinek elvi ismerete, szimu-

lációkkal történő gyakorlá-

sa, szükség esetén alkalma-

zása, a sérült vagy beteg 

személy ellátásának (sebel-

látás, vérzéscsillapítás, 

emberi test ábrázolása, 

a szép test fogalma a 

különböző korokban. 
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eszméletlen beteg ellátása, 

szabad légút biztosítása) 

megkezdése a rendelkezésre 

álló eszközökkel vagy esz-

köz nélkül 

 Az alapszintű újraélesztést 

szükségessé tevő helyzet 

felismerése, mellkaskomp-

ressziókkal történő alkal-

mazása  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmi-

szer-összetétel és -minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diag-

nosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, alapszintű újraélesztés 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismerje Magyarország legfontosabb nemzeti parkjait és a lakó-

helyén vagy annak közelében található természeti értékeket (védett növé-

nyek és védett természeti értékek). 

Legyen tisztában a környezet-egészségvédelem alapjaival, a gyógy- és 

fűszernövényeknek a szervezetre gyakorolt hatásával. 

Tudja, hogy milyen szerepe van a biológiai információnak az önfenntar-

tásban és fajfenntartásban. 

Értse a család szerepének biológiai és társadalmi jelentőségét. 

Értse, hogy a párkapcsolatokból adódnak konfliktushelyzetek, és legyen 

kész azokat megfelelő módszerekkel kezelni.  

Tudja a tanult nem sejtes és sejtes élőlényeket összekapcsolni az emberi 

szervezet működésével, értelmezze azokat az élőlények és környezetük 

egymásra hatásaként. 

Legyen tisztában saját szervezete működésének alapjaival. 

Értse és tudja bizonyítékokkal alátámasztani, hogy az élővilág különböző 

megjelenési formáit a különböző élőhelyekhez való alkalmazkodás alakí-

totta ki. 

Legyen világos számára, hogy az ember a természet része, és ennek meg-

felelően cselekedjen. 

Tudja, hogy az életmóddal nagymértékben befolyásolhatjuk szervezetünk 

egészséges működését. Tekintse az egészséget testi, lelki szociális jóllét-

nek. 

Kerülje az egészséget veszélyeztető anyagok használatát, 

tevékenységeket. 

Tudjon sérültet, beteget alapvető elsősegélynyújtásban részesíteni. 
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Empátiával viszonyuljon beteg és fogyatékkal élő társaihoz. 

Tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat elvégezni, csoportmunká-

ban és önállóan infokommunikációs eszközök segítségével beszámolókat 

készíteni, szemléltető anyagot összeállítani, adatokat elemezni és valós 

problémákra megoldásokat javasolni. Tanári irányítással tudjon projekt-

munkát végezni. 

 

A továbbhaladás feltételei a képzési szakasz végén 
 

A biológia tanulásának célja, hogy a tanuló:  

 

1. ismerje a biológiai kutatások célját és módszereit: hipotézisalkotás, megfigyelés, kísérlet-

tervezés és kivitelezés, adatelemzés és következtetés;   

2. elemezzen megvalósult kutatásokat, kísérlet leírásokat, végezzen el egyszerűbb biológiai 

kísérleteket;  

3. biológiai problémák vizsgálata során alkalmazza a következtetés, a korrelatív, analógiás, 

statisztikus és rendszerszintű gondolkodás műveleteit, fejlessze és alkalmazza mérlegelő gon-

dolkodását, kreativitását;  

4. konkrét példák alapján ismerje meg az élettudományok különböző alkalmazási lehetősége-

it, alkosson tényekre alapozott véleményt ezek társadalmi, etikai, gazdasági, technológiai és 

környezeti következményeiről;  

5. tudjon biológiai vonatkozású információkat keresni, azok hitelességének, használhatóságá-

nak elemzéséhez széleskörűen tájékozódjon könyvtári és egyéb adatbázisok, nyomtatott és 

digitális források segítségével;  

6. ismerje fel az élőlények sokféleségét, lássa, hogy közös leszármazás alapján hogyan sorol-

hatók csoportokba;   

7. ismerje, és konkrét biológiai problémák magyarázatában alkalmazza az evolúció elméletét; 

8. érdeklődjön az élő természet megismerése iránt, szerezzen személyes élményeket a termé-

szetben, igyekezzen ezeket alkotó módon kifejezni;  

9. vizsgáljon a környezetében előforduló életközösségeket, tapasztalatait használja fel a fel-

építésük és működésük megértésére, fogalmazzon meg javaslatot a védelmükre;  

10. legyen tájékozott a természetvédelem fontosságával, módszereivel és törvényi szabályozá-

sával kapcsolatban;  

11. értelmezze átfogóan, a természet, a társadalom és a gazdaság területére kiterjedően a fenn-

tarthatóság fogalmát, ismerje a fenntarthatóság gondolatára vezető tudományos tényeket, mo-

delleket;   

12. ismerje fel a földi életközösségek jövőjéért viselt felelősségét, a személyes cselekvés lehe-

tőségét;  

13. az emberi test felépítéséről és működéséről szerzett tudását használja fel a személyes és 

közösségi egészségmegőrzéssel kapcsolatos döntéseiben;  

14. tájékozódjon és gondolkodjon saját testi-lelki egészségéről, tekintse azt olyan értéknek, 

amely megőrzéséért nap mint nap tennie kell;  
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15. ismerje saját testi-szellemi fejlődésének biológiai alapjait, a növekedéssel, a nemi éréssel 

járó változásokat, ismerje fel és fogadja el az ebben megfigyelhető egyéni különbségeket; 

16. egészségértése és egészségműveltsége segítse az eligazodását az egészségügyi ellátórend-

szerben, valamint a betegség esetén szükséges tennivalók ellátásában;  

17. élettani, egészségügyi ismeretei és gyakorlati felkészültsége alapján, szükség esetén tud-

jon elsősegélyt nyújtani. 

 

 

A kétéves ciklus végére a tanuló: 

 

 ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és felelőssé-

gét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét; 

 érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és világ-

képén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes jellemzője; 

 a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja, 

hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy cáfo-

latra; 

 tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontosságra, 

de tisztában van ennek korlátaival is;  

 megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, médiatermé-

keket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére. 

 tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, ér-

tékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;  

 vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a sejt-

magvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló életfolya-

matok lényegi jellemzőit; 

 képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az 

állati sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód jelleg-

zetességeit; 

 érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében és a 

köztük kialakult munkamegosztásban. 

 a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait, 

a földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, hogy a mai emberi faj 

is az evolúció során alakult ki; 

 értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a véletlensze-

rű események és az önszerveződés is befolyásolhatják; 

 elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem kü-

lönböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse. 

 alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és állat-

csoportot, ezekbe besorolást végez; 
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 konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok test-

felépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani cso-

portba sorolásuk mellett. 

 alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait; 

 a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák segít-

ségével azonosítja bolygónk biomjait; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei, kiala-

kult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei és 

az ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;  

 néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk legna-

gyobb életközössége a világtengerekben él. 

 másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészített 

rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az élő-

lények közötti kapcsolatokat; 

 életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az életközössé-

gekben zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti táplálkozási kap-

csolatokat, táplálkozási piramist szerkeszt; 

 leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptípu-

sait, ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja; 

 esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek bioló-

giai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti állapotot és 

életminőséget javító hatását. 

 érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi 

eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt ter-

mészetkárosításra; 

 az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő esztétikai 

szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen; 

 tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei ér-

tékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi elhe-

lyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit; 

 egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok 

jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük 

iránti egyéni és közösségi felelősséget. 

 kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyako-

rolt hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szempontjait; 

 ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve 

értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét; 

 kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti el-

lentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási módok 

közötti különbségeket; 
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 példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi összefüg-

géseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit. 

 az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi 

ezek arányait és szimmetriaviszonyait; 

 felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási mód-

jait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége közötti 

összefüggéseket; 

 alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer műkö-

désének jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és elvekkel magyarázni; 

 tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött adott-

ságaink az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az 

életmódunk is; 

 felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, 

baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére. 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a táplálkozá-

si, keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az életfo-

lyamatok lépéseit; 

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 

egészségével. 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb szer-

veit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az ideg- és 

hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét; 

 felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer főbb 

szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;  

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 

egészségével. 

 azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi kü-

lönbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérveivel, ér-

tékeli a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét. 

 az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az egészségmegőr-

zéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos hitelességét, kritikusan 

kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;  
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 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és társa-

dalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen; 

 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 

kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és ta-

nácsokat elfogadni; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét; 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz. 

 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan alakítani 

étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és tápanyagbevitelre, a 

normál testsúly megőrzésére; 

 ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és bakteri-

ális fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának fontosságát; 

 tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyásolja, 

és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli; 

 érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és néhány főbb módsze-

rét, értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét; 

 felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett bal-

esetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő beszá-

molót tud adni; 

 a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud 

hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt 

tud nyújtani: a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy 

eszköz nélkül megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad 

légút biztosítása); 

 tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkaskompressziók és lélegeztetés (CPR) 

kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét. 


