
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó: Helyi tantervi ajánlás 
az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.08.1, 4. melléklet 4.2.08.1 és 5. melléklet 5.2.12.1 változatához 

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára ’A’ 

 

Kiadói bevezető 
 Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) rendelete a biológia tárgyhoz háromféle kerettantervet közöl, A és B változatban: az általános 

iskola 5-8., a gimnáziumok 7-12, és a gimnáziumok 5-12. évfolyamára készített változatot. E három iskolatípushoz készített kétféle, A és B-vel 

jelzett kerettantervek tartalma megegyezik (az A és B változat természetesen eltér). Kiadónk a jövőben várhatóan mindkét féle kerettantervnek 

megfelelő tankönyvcsaládot ki fog adni.   
 

Kerettantervi megfelelés 
Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 

2. melléklet 2.2.08.1 Biológia 7-8.  

4. melléklet 4.2.08.1 Biológia 7-10. (a 7-8. évfolyam anyagait tartalmazza) 

5. melléklet 5.2.12.1 Biológia 7-10. (a 7-8. évfolyam anyagait tartalmazza) alapján készült.  

A helyi tantervi ajánlás a kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad órakeret kitöltésére is javaslatot ad. 

A szaktanári döntésen alapuló felhasználásra javasolt órakeretet az alábbiakra fordíthatjuk: 

 elsősorban a tananyag gyakorlására, ismétlésére, 

 a tananyag mélyítésére, 

 nagyon tehetséges, érdeklődő osztályok esetén új anyag feldolgozására, 

 összefoglalásra, ellenőrzésre. 

A kerettantervek tananyagelosztása központilag két évfolyamra, azaz 7-8. évfolyamra történt, ezért az elsődleges tennivaló a tankönyvek 

átdolgozásánál a két évfolyam közötti megfelelő tananyagelosztás, a kötelező és a szabadon felhasználható óraszámok figyelembevételével.  

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A megfelelő tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat tartjuk kiemelten fontosnak: 

 Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi és fejlesztési irányelveknek. 

 A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő megfogalmazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető 

megfogalmazásával. Az ismereteket rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse. 

 Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt. (Megfelelő minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus 

ábrák; érdekességek bemutatása; továbbgondolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.). Szemléletmódjával közvetítse a természeti és 

a kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, és ösztönözzön a felelős környezeti magatartásra. 

 A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és tanórán kívüli munka megszervezését.   

 Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. Tartalmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illetve 

az ismeretek alkalmazását igénylő, a természettudományos kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat. 



Célok, feladatok 
A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő 

természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban élő, tanuló ember is. A kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, és azok 

feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, 

mezőgazdászok, környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A biológia tanulása által a diákok nemcsak 

az élő természet szépségét és változatosságát, de saját szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 

törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, 

de azoktól eltérően már csak az élők világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a kettő 

kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és környezettudatos magatartásának alakítása. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő 

motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik a 

természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és más információforrások használata, az információk 

rögzítésének és felidézésének képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, megtanulnak 

másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – 

közvetlen megfigyelésen és tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben jelenik meg az absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág „érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása 

mellett azokat a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegíti a tanulót. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek hátterében lévő általános természeti törvények 

felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megismerése során, 

e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a 

testfelépítésnek és a működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Példák sorozatán keresztül derül 

fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok 

sokféleségében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési sajátosságainak a megismerését az egyed alatti 

szerveződési szintek megismerése követi: a struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi és az 

emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely karakteresen kötődik a természettudományos 

tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. 

Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és tapasztalataikról 

feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az 

önálló tanulás megvalósítását segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek információhordozók 

alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati 

alkalmazásának felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának kontextusában helyezzük el. 



Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a 

kamaszok reális önismeretének alakításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az önismeret és a 

társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékainknak azonban van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga 

cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.  
 

A tanulók értékelése 
A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális 

önismeret alakulását és az önálló tanulási stratégiák kiépítését. 

A tanulói teljesítmény értékelésére sokféle lehetőség és mód kínálkozik: 

 Az alapfogalmak és összefüggések megértésének ellenőrzése rövid írásos, illetve szóbeli felelet, frontális foglalkozás formájában.  

 A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és képességek szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap 

segítségével. 

 Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás a csoportmunka során; terepi munka, megfigyelések 

elvégzése és a tapasztalatok értelmezése, illetve egyszerű jegyzőkönyv készítése; gyűjtőmunka és az összegyűjtött információk különböző 

formában történő feldolgozása (írásbeli vagy szóbeli beszámoló, tabló, rajz stb.).  

 Egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, leírás, rajz készítése.  

 Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű projektmunka. 

 

 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek 
A tanterv alkalmazásához elegendő az alapfokú oktatásra vonatkozó törvényi feltételek teljesítése. A tanterv minél sikeresebb alkalmazásához 

emellett javasoljuk a környezetei neveléshez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvételt. 

A tantárgy oktatásához szükséges eszközök az iskolában már meglévő tanári és tanulói demonstrációs eszközök, lehetőség szerint 

szaktanterem és iskolai könyvtár a 11/1994. MKM rendeletnek megfelelően. A témakörök feldolgozásánál ezért csak a speciális taneszköz igényt 

jelezzük. Néhány téma esetében szükséges a közvetlen tapasztalás, kísérletezés, tevékenykedtetés, az ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek 

megteremtése a munkaközösség feladata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helyi tantervi ajánlások 
Biológia - egészségtan 7. évfolyamra jutó órakeret elosztása  

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 

 

Tematikai egység Órakeret a 

kerettanterv 

szerint 

Helyi tantervi + óra Összesen 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben +4 óra gyakorlás 

10 óra    + 5 15 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz+3 óra Gyakorlás 

12 óra     + 4 16 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a Világtenger övezeteihez+ 

3 óra gyakorlás 

10 óra     + 5 15 

Rendszer az élővilág sokféleségében+ 2 óra gyakorlás 10óra     + 5 15 

Részekből egész 11 óra               11 

összesen 53óra   + 19 óra a szabadon 

felhasználható keretből 

72 óra   

 

Biológia - egészségtan 8. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 

 

Tematikai egység Órakeret a kerettanterv 

szerint 

Helyi tantervi + óra Összesen 

Az ember és környezete 11 óra  11 

Az emberi test szerveződése 7 óra   + 2 9 

Az ember kültakarója, mozgása és ezek egészségvédelme 7 óra  + 2 9 

Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme 14 óra  + 2 16 

Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme 12 óra  12 

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme 13 óra  + 2 15 

összesen        64 óra + 8 óra a szabadon 

felhasználható keretből 

72 óra 

 
 
 
 



7. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

10/11 óra 

Előzetes tudás Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz 

körforgása a természetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának 

elemzése során.   

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti kölcsönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális környezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

1.Ismétlés: Éghajlati övek a Földön, 

éghajlatot alakító és módosító 

tényezők 

A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak jellemzése 

(területi elhelyezkedés, kialakulásuk okai, főbb növény- 

és állattani jellemzői). 

Az élőhelyek pusztulásának, azon belül az 

elsivatagosodásnak az okai és következményei. Példák a 

növények környezethez való alkalmazkodására 

(szárazságtűrő, fénykedvelő, árnyéktűrő). 

Példák a víz fontosságára. 

A magas hőmérséklet mellett a csapadék 

mennyiségéhez, illetve eloszlásához való 

alkalmazkodási stratégiák (testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés) bemutatása néhány jellegzetes 

forró éghajlati növény és állat példáján keresztül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli és időbeli mintázatok 

magyarázata a forró éghajlati öv biomjaiban. 

 
Földrajz: A 

Föld gömb 

alakja és a 

földrajzi 

övezetesség, a 

forró éghajlati 

öv. 

Tájékozódás 

térképen. 

 

Matematika: 

modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése.  

 

Kémia: a víz 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz, 

internet 
2.A trópusi esőerdők 

3.Az esőerdők állatai 

4.A szavannák 

5.A szavannák állatai 

6.A sivatagok 

7.A sivatagok állatai 

8.A mediterrán területek élővilága 

9.A trópusi és szubtrópusi tájak 

termesztett növényei 

10.Az élőhelyek pusztulásának, az 

elsivatagosodásnak okai és 

következményei 



 

11.Összefoglalás: A trópusi és 

szubtrópusi területek élővilága (+) 

A kedvezőtlen környezet és a túlélési stratégiákban 

megnyilvánuló alkalmazkodás  

felismerése.  

Táplálkozási lánc összeállítása a forró éghajlati öv 

biomjainak jellegzetes élőlényeiből. 

A trópusokról származó gyümölcsökkel és fűszerekkel 

kapcsolatos  fogyasztási szokások elemzése; 

kapcsolatuk a környezetszennyezéssel. 

Projektmunka lehetősége: a forró éghajlati övben 

megvalósuló emberi tevékenység (az ültetvényes 

gazdálkodás, a fakitermelés, a vándorló-égető 

földművelés, a vándorló állattenyésztés, túllegeltetés, az 

emlősállatok túlzott vadászata, a gyors 

népességgyarapodás) hatása a természeti folyamatokra; 

cselekvési lehetőségek felmérése. 

Az elsivatagosodás megakadályozásának lehetőségei. 

szerkezete és 

jellegzetes 

tulajdonságai. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: A 

tengeren túli 

kereskedelem 

jelentősége 

(Kolumbusz 

Kristóf) 

Fogalmak Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi 

sivatag, elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, madár, emlős. 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

12/13 óra 

Előzetes tudás A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megismerése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, veszélyei feltárása során a globális problémákról való 

gondolkodás összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

12.A mérsékelt éghajlati övezet környezeti 

jellemzői 
A környezeti tényezők és az élővilág kapcsolatának 

bemutatása a méréskelt övi biomok néhány 

jellegzetes élőlényének példáján.  

A környezeti tényezők élővilágra tett hatásának 

értelmezése a mérsékelt övi (mediterrán, 

kontinentális, tajga, magashegységi övezetek, déli és 

északi lejtők) fás társulások összehasonlításával. 

A megismert állatok és növények jellemzése 

(testfelépítés, életmód, szaporodás) csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti kölcsönhatásokra a 

jellegzetes hazai életközösségekben.  

A lakóhely közelében jellegzetes természetes és 

mesterséges életközösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle kapcsolatának 

 
Földrajz: 

Éghajlati 

övezetek, 

függőleges 

földrajzi 

övezetesség. 

Időjárási 

jelenségek, a 

földfelszín és az 

időjárás 

kapcsolata, 

légköri és tengeri 

áramlatok (Golf-

áramlat, 

szélrendszerek). 

Csapadékfajták. 

 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz, 

internet 

13.A lomberdők 

14.A lomberdők állatai 

15.A füves puszták 

16.A füves puszták állatai 

17.Észak-amerikai prériken, dél-amerikai 

pampákon 

18.A tajgák növényei 

19.A tajgák állatai 

20.A magas hegységek környezeti 

jellemzői, függőleges övezetesség 

21.A magas hegységben élő állatok  

22.A tundrák élővilága 

23.Természetes és mesterséges 

életközösségek összehasonlítása 



 

 

 

24.Összefoglalás: lomberdők, puszták, 

tajgák, tundrák élővilága (+) 

elemzése csoportmunkában:  

– A természetes élőhelyek pusztulásának okai (pl. 

savas eső, fakitermelés, az emlősállatok túlzott 

vadászata, felszántás, legeltetés, turizmus) és 

veszélyei; a fenntartás lehetőségei. 

– Aktuális környezetszennyezési probléma 

vizsgálata. 

– Az invazív növények és állatok betelepítésének 

következményei. 

– Gyógy- és allergén növények megismerése. 

Gyógynövények felhasználásának, az allergén 

növények ellen való védekezés formáinak 

ismerete és jelentőségének felismerése 

A lakókörnyezet közelében lévő életközösség 

megfigyelése: a levegő-, a víz- és a talajszennyezés 

forrásainak, a szennyező anyagok típusainak és 

konkrét példáinak megismerése, vizsgálata. 

Lehetséges projektmunka: helyi környezeti probléma 

felismerése, a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

Vizuális kultúra: 

formakarakterek, 

formaarányok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a 

szöveg elemei 

közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy 

kategória-elem 

viszony 

magyarázata. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: 

Algoritmus 

követése, 

értelmezése, 
készítése. Változó 

helyzetek 

megfigyelése; a 

változás kiemelése 

(analízis). Adatok 

gyűjtése, 

rendezése, 

ábrázolása. 

Fogalmak Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási 

hálózat, fenntartható fejlődés. 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez 

Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

10/11 óra 

Előzetes tudás Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők, életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése. 

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot közötti összefüggés megértése. 

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés 

megalapozása. 

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása.  

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

25.A sarkvidékek  
Az extrém környezeti feltételekhez (magas és alacsony 

hőmérséklet, szárazság) való alkalmazkodás 

eredményeként kialakuló testfelépítés és életmód 

összehasonlítása a hideg és a trópusi övben élő 

élőlények példáin.  

Önálló kutatómunka: a világtengerek szennyezésével 

kapcsolatos problémák.  

A megismert élőlények csoportosítása különböző 

szempontok szerint.  

Táplálkozási lánc és táplálékpiramis összeállítása a 

tengeri élőlényekből. 

Példák a fajok közötti kölcsönhatásokra a tengeri 

életközösségekben. 

Kutatómunka: nemzetközi törekvések a 

környezetszennyezés megakadályozására, illetve a 

környezeti terhelés csökkentésére. Az ember természeti 

folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata 

példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra stabil állapotait 

megzavaró hatások és a lehetséges következmények 

 
Földrajz: hideg 

övezet, sarkköri 

öv, sarkvidéki öv. 

Matematika: 

táblázatok, rajzos 

modellek, 

diagramok, 

grafikonok 

leolvasása, 

megértése. 

Fizika: Az 

energia-

megmaradás 

elvének 

alkalmazása.  

Az 

energiatermelés 

módjai, 

kockázatai.  

A Nap 

energiatermelése. 

Időjárási 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz, 

internet 

26.A sarkvidékek állatai  

27.A világtenger környezeti 

feltételei, tagolódása 

28.Tengerek és tengerpartok 

élővilága I. 

29.Tengerek és tengerpartok 

élővilága II. 

30.Anyagforgalom a tengeri 

életközösségben, táplálkozási 

kapcsolatok 

31.Élőlények pusztulásának okai és 

következményei a hideg övezetben 

32.A világtengerek szennyezésével 

kapcsolatos problémák, 

megelőzésük 

33.Összefoglalás I. Sarkvidékek, 

tengerek, tengerpartok élővilága 

34.Összefoglalás II. A megismert 

élőlények csoportosítása különböző 

szempontok szerint 



35.Ellenőrzés a távoli tájak 

élővilága témakörből.  (+) 

azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és természeti, időjárási 

katasztrófák okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségeinek bemutatása. 

Az energiaátalakító folyamatok környezeti hatásának 

elemzése, alternatív energiaátalakítási módok 

összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás módszereinek és ezek 

fontosságának megismerése önálló forráskeresés és 

feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, mások 

eredményeinek értelmezése, egyéni vélemények 

megfogalmazása. 

jelenségek, a 

földfelszín és az 

időjárás 

kapcsolata. 

Csapadékfajták. 

Természeti 

katasztrófák. 

Viharok, árvizek, 

földrengések, 

cunamik. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése 

Fogalmak Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási 

hálózat, táplálkozási piramis. 

 

     



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszer az élővilág sokféleségében 
Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

10/12 óra 

Előzetes tudás A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai. 

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, élőhely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása. 

A tudományos modellek változásának felismerése. 

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések megkülönböztetése. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

36.A rendszerezés alapjai, főbb 

rendszertani kategóriák 
A rendszerezés és a csoportosítás közti különbség 

megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a darwinizmussal 

és az evolúcióval kapcsolatos hitekről és 

tévhitekről.  

Főbb rendszertani kategóriák (ország, törzs, 

osztály, faj) megnevezése, a közöttük lévő 

kapcsolat ábrázolása. 

A földtörténeti, az evolúciós és a történelmi idő 

viszonyának bemutatása, az egyes változások 

egymáshoz való viszonyának érzékelése. 

A hazai életközösségek jellegzetes fajainak 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: Egy 

hétköznapi 

kifejezés 

(rendszerezés) 

alkalmi 

jelentésének 

felismerése; a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése. 

Kulturált 

könyvtárhasználat. 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

internet 37.Vírusok, sejtmagnélküliek 

38.Sejtmagvas egysejtűek 

39.Gombák 

40.Moszatok, mohák, harasztok 

41.Nyitvatermők, zárvatermők 

42.Többsejtű állatok, szivacsok, 

csalánozók 

43.Gyűrűsférgek, puhatestűek 

44.Ízeltlábúak 

45.Gerincesek. Halak, kétéltűek, hüllők 

46.Madarak, emlősök (+) 



47.Összefoglalás: Az élőlények rendszere, 

főbb rendszertani csoportok jellemzői(+) 

rendszertani besorolása (ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok jellemzőinek 

felismerése 1-1 tipikus képviselőjének példáján.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti parkban, 

természettudományi gyűjteményben stb. tett 

látogatás során látott, korábban ismeretlen fajok 

elhelyezése – a testfelépítés jellegzetességei 

alapján - a fő rendszertani kategóriákban. 

 

Matematika: 

Halmazok 

eszközjellegű 

használata. 

Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség. 

Rendszerezést 

segítő eszközök és 

algoritmusok. 

 

Földrajz: a 

természetföldrajzi 

folyamatok és a 

történelmi 

események 

időnagyságrendi 

és időtartambeli 

különbségei. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tájékozódás a 

térben és időben.  

Fogalmak Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Részekből egész 
Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

11/11 óra 

Előzetes tudás A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a benne összehangoltan működő szerveződési szintek 

összefüggésében. 

A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő méretek és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növényi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

48.A biológiai szerveződés szintjei 
Az élővilág méretskálája: a szerveződési szintek 

nagyságrendjének összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet fogalmának értelmezése 

az egyed, és az egyed alatti szerveződési szinteken. 

A rendszerek egymásba ágyazottságának 

értelmezése az egyeden belüli biológiai 

szerveződési szintek példáján. 

Növényi és állati sejt megfigyelése, 

összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés összefüggései a növényi 

és az állati sejt példáján.  

Kutatómunka a mikroszkópok felfedezésével és 

működésével kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek megfigyelése 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket 

teljesítő példák 

azonosítása. 

 

Matematika: 

Fogalmak 

egymáshoz való 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

mikroszkóp, 

internet 

49.A növények jelentősége a földi élet 

szempontjából 

50.Testszerveződés a növény és 

állatvilágban 

51.A mikroszkópok felfedezése és 

működése, kutatómunka 

52.Növényi és állati sejtek  

53.A sejtosztódás típusai 

54.Munkamegosztás a sejtek között, 

növényi és állati szövetek  

55.Sejtek, szövetek fénymikroszkópos 

vizsgálata  

56.Hogyan épül fel az emberi test? 

57.Sejtjeink közös jellemzői 



58.Testünk szövetei fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok összehasonlítása az 

információátadás szempontjából. 

Néhány jellegzetes növényi és állati szövettípus 

vizsgálata; a struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfigyelt szerkezet 

alapján.  

A struktúra-funkció kapcsolatának elemzése zöld 

levél szöveti szerkezetének vizsgálata alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási módok 

összehasonlítása konkrét példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és növényi szövet 

megfigyelése fénymikroszkópban. Vázlatrajz 

készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A balesetmentes 

kísérletezés szabályainak betartása. 

viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség 

értelmezése. 

Tárgyak, 

jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik 

(méret) szerint; 

becslés, 

nagyságrendek. 

 

Fizika: lencsék, 

tükrök, 

mikroszkóp. 

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 

tulajdonságai, 

oldatok, szerves 

anyagok. 

 

Informatika: 

adatok gyűjtése 

az internetről. 

Fogalmak Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 

 



 

 

8. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember és környezete Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

11/11óra 

Előzetes tudás 

Az emberábrázolás. Az egészséges, gondozott környezet jellemzői. Élő és élettelen környezeti tényezők. Rendszer és környezet 

kapcsolata. Az időjárás és az éghajlat hatása az épített környezetre (hőszigetelés, vízszigetelés). Környezetszennyezés; jellemző esetei és 

következményei (levegő-, víz-, talajszennyezés). A környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés. A fenntarthatóság 

fogalma, az egyéni és közösségi cselekvés lehetőségei a fenntarthatóság érdekében. Energiahatékonyság, anyagok újrahasznosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A belső és a külső környezetünk megismerése, a velük való együttélési technikák elsajátítása. Az ember egészségét veszélyeztető 

tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi) megismerése, hatásukat megelőző, illetve mérséklő megoldások tervezése. A környezeti 

jelzések és érzékelésük biológiai jelentőségének felismerése. A természeti és a társadalmi környezetnek az emberi szervezetre gyakorolt 

komplex hatásának megértése. A kapcsolati hálók, a családi, rokoni kapcsolatrendszerek, valamint az önismeret fontosságának megértése. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

1. Az élőlények csoportosításának elvei. 

Az ember rendszertani helye 

Érvelés a környezet és az ember által létrehozott 

eszközök (pl. fénymásoló, mobiltelefon) fizikai 

hatásairól és azok élettani következményeiről.  

A főbb környezetszennyezők csoportosítása. 

A természeti erőkkel kapcsolatos balesetek (pl. vízi 

sportok) megelőzési lehetőségeinek, illetve a 

katasztrófahelyzetekben való teendők bemutatása. 

 

Adatgyűjtés és elemzés: napjaink elektronikus 

eszközeinek hatása az emberre. 

Néhány egyszerű talaj-, levegő- és vízvizsgálat 

elvégzése csoportmunkában. 

Víz- és talajvizsgálati projektek. 

 Természettudományi 

gyakorlatok: becslések 

végzése egy-egy 

szennyezőanyag 

feldúsulására a 

táplálékhálózatban, 

talajtani vizsgálatok, 

vízminőség mérése, 

illetve becslése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a 

természetes és a 

mesterséges környezet 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

internet, 

vizsgálati 

eszközök, 

talaj, víz, és 

levegő-

minták 

2. Az ember kialakulása, emberelődök 

3. A ma élő ember, emberfajták, kultúrák 

sajátosságai 

4. Az ember és a környezet kölcsönhatása 

5. Élettelen környezetünk 

6. Főbb környezetszennyezők és hatásuk 

az emberre 

7. Vizsgálódások: talaj, víz, levegő 

8. Élő környezetünk 

9. Kórokozó élőlények, hatásuk 

egészségünkre 

10. Fertőzés, járvány 



11. Hogyan védekezhetünk környezetünk 

károsító hatásai ellen? 

 

Napjainkban milyen külső környezeti 

változásoknak lehetünk tanúi? 

Miért ne üljünk a fénymásoló mellett? 

Mikor barát és mikor ellenség a víz? 

 

Az élőlények csoportosításának elvei. 

Az emberelődök jellemzői és fejlődésük 

mozgatói. 

Az emberfajták és kultúrák sajátosságai 

és közös értékei. 

Az ember belső és külső környezetének 

jellemzése és hatásuk az emberi 

szervezetre (pl. hőguta, hőkimerülés, 

fagyás, idegrendszeri problémák). 

Talaj- és vízszennyező anyagok, pl. 

permetezőszerek, műtrágyák, veszélyes 

hulladékok, savas eső; levegőszennyezők 

(CFC, nitrogén- és kénoxidok) és hatásuk 

(szmog, ózonpajzs, üvegházhatás), beltéri 

szennyezők: formaldehid, elektroszmog, 

árvíz, tűz, földrengés, szélviharok, 

villámlás. 

változása a történelem 

során. 

 

Fizika: rezgések és 

hullámok, a rezgések 

jellemzői, 

zajszennyezés. 

 

Földrajz: a környezetet 

károsító anyagok és 

hatásaik. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolások. 

 

Kémia: a levegő 

összetétele és 

szennyeződései; a 

vízszennyeződések, 

izotópok. 

Matematika: 

grafikonok készítése és 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Külső környezet, belső környezet, környezet-egészségvédelem. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az emberi test szerveződése Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

7/9 óra 

Előzetes tudás Az emberi test arányai, méretviszonyai. Testalkat, szimmetria, testtájak. Az emberi test létfenntartó szervei, szervrendszerei, azok 

funkciói. Társas szükségletek, a családi és személyes kapcsolatok jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág egységének felismerése az emberi szervezetet felépítő főbb szervetlen és szerves anyagok megismerésével. Az embernek a 

biológiai hálózatokban elfoglalt helyének és a család fontosságának tudatosítása. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

12. Testünk felépítése A rendszer és környezet kapcsolatának megértése, 

biológiai értelmezése a sejt, az egyed, az 

életközösség és a bioszféra szintjén. 

 

„Ételed az életed” projekt. Az egészséges 

táplálkozás megtervezése. 

Az egyes élelmiszerek tápanyag-, energia- és 

vitamin-összetételének és mindezekből a szervezet 

számára szükséges napi mennyiségnek a 

kiszámítása. 

Adatgyűjtés és elemzés IKT-eszközök 

használatával. 

 Természettudományi 

gyakorlatok: Az 

élelmiszerekben 

található egyes 

anyagok 

vizsgálatának 

tervezése, előzetesen 

elvégzett, egyszerű 

kimutatási reakciók 

alapján. Az irányok 

kérdése a 

szervezettanban. 

 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

mikroszkóp, 

internet, 

modellek, 

csontváz 

13. Az emberi testet felépítő szervetlen 

anyagok és szerepük 

14.  Az emberi szervezet szerves anyagai 

és szerepük 

15. Vitaminok, jelentőségük 

16. Testünk építőkövei, a sejtek és főbb 

sejtalkotók 

17. A sejtmag örökítő anyaga, DNS, 

gének, kromoszómák 

18. A tulajdonságok öröklése. A mutáció 

19. Az emberi szövetek (+1) 



20. Sejtek, szövetek mikroszkópi 

vizsgálata (+1) 

 

Miért ásítozunk akkor is, ha 

szervezetünknek vízhiánya van? Miért 

lehet példaképünk Szent-Györgyi Albert? 

 

Az ember szervezetét felépítő szervetlen 

anyagok és szerepük. 

Az emberi szervezet szerves anyagai és 

szerepük. 

A fontosabb zsírban és vízben oldódó 

vitaminok és szerepük. 

A létfontosságú vitaminok és ásványi 

anyagok előfordulása az élelmiszerekben. 

A sejt és a főbb sejtalkotók. 

Az örökítő anyag elhelyezkedése. A 

gének feladata a fehérjék képzésében, a 

tulajdonságok öröklődésében. A mutáció. 

Az emberi szövetek. 

Az emberi szervezet szervrendszerei, 

helyük és szerepük. 

Szent-Györgyi Albert munkássága. 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolások. 

 

Informatika: 

információáramlás, 

programozás. 

 

Kémia: víz, oldatok, 

ásványi anyagok, 

katalizátorok, 

sugárzások. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Biológiai rendszer, sejt, szövet, szerv, szervezet, család, mutáció. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember kültakarója, mozgása és ezek egészségvédelme Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

7/9 óra 

Előzetes tudás 
Néhány emlősállat kültakarójának és mozgásának jellegzetességei. A személyi higiénia jelentősége, fenntartása. Az ember 

mozgásképessége (mindennapi és sportmozgások, munka), a vázrendszer és az izomzat alapelemei, működésük (csontok, izmok, 

ízületek). Sérülések, mozgásszervi betegségek és megelőzésük. Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi kültakaró és mozgási szervrendszer megismerése során annak tudatosítása, hogy az állatvilágból hozott örökségünk milyen 

formában változott meg az életmód következtében. Annak felismerése, hogy életmódunk hogyan befolyásolja a bőr és a 

mozgásszervek egészségét és szépségét. 

Empátiafejlesztés az öröklötten vagy baleset következtében mozgási problémákkal küzdő embertársak iránt. 

Annak tudatosítása, hogy az egészséges csonttömeg kialakítására a felnőttkorig van lehetőség. A szűrővizsgálatok fontosságának 

megértése. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

21.  Az ember bőrének felépítése Ujjlenyomatok készítése, elemzése és 

összehasonlítása. Adatgyűjtés az ujjlenyomat 

bűnüldözésben való használatáról. 

Mitesszer, pattanás, vízhólyag keletkezésének 

magyarázata és helyes ellátásának megismerése. 

Elsősegélynyújtás egyszerűbb bőrsérülésekkor, 

valamint rándulás, ficam, törések esetén. 

Az izomláz keletkezésének oka és kezelésének 

módja közötti összefüggés elemzése.  

Vita a testékszerekről és a tetoválásról. 

 Természettudományi 

gyakorlatok: anatómiai 

síkok és irányok 

azonosítása 

(művészeti) anatómiai 

atlasz képei, csontok, 

szervmodellek 

segítségével; 

ujjlenyomatok 

összehasonlítása. 

 

Fizika: egyszerű 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

internet, 

modellek, 

ujjlenyomat 

készítéshez 

szükséges 

eszközök, 

elsősegély-

22.  A bőr, ami kapcsolatot is tart 

23.  A környezeti tényezők hatása a bőr 

működésére 

24.  Bőrünk egészsége, védelme 

25. Testünk váza. A csont felépítése, fajtái, 

csontkapcsolatok 

26. Hogyan mozgunk? Szalagok, inak, 

ízületek 

27.  Izomsejtek, izomszövetek 

28.  Az izomrendszer (+1) 



 

29.  A mozgásszervrendszer leggyakoribb 

betegségei, megelőzésük (+1) 

 

Milyen történelmi emlékek maradtak fenn 

a bőrápolással kapcsolatban? 

Hogyan értelmezhetjük a következő 

idézetet? „A bőrről igazán el lehet 

mondani, hogy a szem elé tolt gyónása a 

szervezetnek.” (Németh László: A Medve 

utcai polgári, 1937.) 

Igaz-e, hogy az időskori csontritkulás 

ellen fiatal korunkban tehetünk legtöbbet? 

 

Az ember bőrének felépítése és 

működése. Szemölcsök, anyajegyek. A 

környezeti tényezők (napfény UV-

sugarai) hatása a bőr működésére. 

A mozgásnak a keringésre, a légzésre 

gyakorolt hatása. 

Az ember mozgásszervrendszere: A 

csontváz és a vázizomzat felépítése, 

működése és egészségtana. A 

mozgásszervrendszer leggyakoribb 

betegségei. 

Wilhelm Konrad Röntgen munkássága. 

gépek, emelő, mozgás; 

sugárzások. 

 

Kémia: az égés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az emberi 

történelem során 

előforduló bőrápolási 

technikák 

(frizuradivatok), 

szépségideálok. 

 

Dráma és tánc: táncos 

improvizáció a tanult 

elemek 

felhasználásával. 

 

Vizuális kultúra: a 

mozgás ábrázolása. 

csomag 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hám, irha, bőralja, csontváz, ízület, vázizomzat. Elsősegélynyújtás. 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

14/16 óra 

Előzetes tudás Az emberi test létfenntartó szervrendszerei, szervei, azok funkciói. Az egészséges táplálkozás alapelvei, módjai. Minőségi és 

mennyiségi szempontok a táplálkozásban. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Alapfokú elsősegélynyújtás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A táplálkozásnak a keringésre, a légzésre, az anyagcserére gyakorolt hatásának megértése. 

Annak tudatosítása, hogy a legtöbb táplálkozási, légzési, keringési, kiválasztási betegség megelőzhető. A biológiai hálózatok 

működésének megértése a vér és az immunrendszer kapcsolatának példáján. A biológiai egyensúly fogalmának megértése az építő és 

lebontó folyamatok egyensúlyának példáján keresztül. Az élettani folyamatoknak a vérnyomással és a pulzussal való kapcsolatának 

megértése. Az anyagcserével kapcsolatos vizsgálatok végzése, megfigyelésekből következtetések levonása és magyarázatok 

megfogalmazása. 

A szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosítása. A beteg embertársakkal szembeni empátia fejlesztése. Tudatos fogyasztóvá válás 

elősegítése. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

30. Táplálék – tápanyag A keringés szervrendszere, működése, 

leggyakoribb betegségei (vérszegénység, alacsony 

és magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, 

infarktus) és megelőzési lehetőségei. 

A vér összetétele. A véralkotók legfontosabb 

feladatai, a jellemző vércsoportok.  

Vérzéstípusok és ellátásuk. Harvey, Landsteiner 

szerepe az emberi vérkeringés megismerésében. 

A kiválasztás szervrendszere. A vese felépítése és 

működése. A kiválasztás szervrendszerének 

leggyakoribb betegségei (hólyaghurut, vesekő, 

vesegyulladás), művesekezelés. 

 

Érvelés az elhízás következményeiről, valamint a 

túlzott édesség- és alkoholfogyasztás, a szénsavas 

italok, az adalékanyagok és a helytelen 

gyógyszerfogyasztás egészségkárosító hatásairól. 

Diagramok, grafikonok elemzése a szívműködés 

 Természettudományi 

gyakorlatok: 

Vitálkapacitás-mérés 

vízkiszorítással, 

légzésszám és pulzus 

mérése, a mérési 

eredmények 

különböző szempontú 

értékelése. Kísérlet 

tervezése biológiai 

katalizátor (enzim) 

vizsgálatára. 

 

Fizika: Tömegmérés, 

mérleg; táplálkozás – 

energiafelhasználás, a 

táplálék mint 

energiahordozó. A 

hang. Áramlások, 

ultrahang a 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

internet, 

vérnyomás-

mérő, 

grafikonok 

31. A tápanyagok jelentősége a szervezet 

egészséges működésében 

32. Élelmiszerek tárolása, tartósítása 

33. A táplálék útja I. A szájnyílástól a 

belekig 

34. A táplálék útja II. „A belek útján” 

35. A tápcsatorna betegségei, 

megelőzésük 

36. Légutak, légzés, hangképzés 

37. A légzés és az egészség 

38. A vér, véralkotók, vércsoportok 

39. A vérkeringés 

40. A nyirokkeringés, immunrendszer, 

immunitás 

41. A vérzések és vérzéscsillapítás 

42. A keringési rendszer leggyakoribb 

betegségei és megelőzésük 



43.  A kiválasztás egyes fázisairól, a tüdő kapacitásáról, az 

élelmiszerek tápanyag- és ásványianyag-

összetételéről. 

Emésztést modellező és az anyagcserével 

kapcsolatos vizsgálatok végzése csoportmunkában. 

 

Légzésfunkciós vizsgálatok végzése 

csoportmunkában. 

Internetes információk elemzése, feldolgozása, 

értékelése a levegőszennyező anyagokról, a 

dohányzásról és azok egészségkárosító hatásairól. 

Alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek 

alkalmazása a gyakorlatban. 

Az emberi vér alkotórészeinek megnevezése 

rajzon, illetve mikroszkópi képen. 

Az életfolyamatokat kísérő elektromos változások 

magyarázata, kimutatásuk (EKG) értelmezése. 

A kis- és nagyvérkör sematikus rajzának 

elkészítése, a részek megnevezése, a vér útjának 

bemutatása.  

Vérnyomásmérés és az adatok értelmezése. 

Légzéssel, keringéssel kapcsolatos számítások. 

természetben és a 

gyógyászatban, 

elektromosság, 

mágnesség, 

érintésvédelmi 

ismeretek. 

 

Kémia: az oldatok 

kémhatása, a 

legfontosabb 

tápanyagok kémiai 

összetétele 

(makromolekulák, 

víz, ásványi sók); 

vitaminok 

oldhatósága; a 

levegőszennyeződése

k (halogénezett 

szénhidrogének, NOx, 

SO2). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, táplálkozás, 

betegségmegelőzés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az emberi 

táplálkozási szokások 

változása az 

emberiség 

történetében. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Móra 

Ferenc és Babits 

Mihály betegsége. 

 

Testnevelés és sport: 

44.Összefoglalás: A szervezet 

anyagforgalma  (+1) 

45. Ellenőrzés a mozgás, táplálkozás, 

légzés, keringés, kiválasztás 

témakörből  (+1) 

 

Hogyan értelmezhető Paracelsus 

figyelmeztetése? „A méreg a 

mennyiségben rejlik.” 

 

Az ember táplálkozási szervrendszerének 

felépítése és működése. Az alapvető 

tápanyagok feladata szervezetünk 

fejlődésében és egészséges működésében. 

A leggyakoribb emésztőszervi 

betegségek, azok megelőzése és 

gyógyítási lehetőségei. 

Az élelmiszerek tárolása, tartósítása.  

Az ember fogtípusai. A táplálék útja. A 

nyálmirigyek (nyál), a gyomor 

(gyomornedv), a máj (epe), a 

hasnyálmirigy (hasnyál) és a vékonybél 

(bélnedv) szerepe a tápanyagok 

lebontásában. A szájüregi problémák, 

fogszuvasodás, reflux, gyomorhurut, 

epekő, májzsugor, bélproblémák. 

A légzőszervrendszer felépítése és 

működése. A légzőszervrendszer 

betegségei (nátha, gégegyulladás, 

hörghurut, asztma, tüdő- és 

mellhártyagyulladás, tüdőrák) és 

megelőzésük. 

A tüdőszűrés jelentősége. 



légzéstechnikai 

gyakorlatok. 

 

Informatika: 

táblázatos adattárolás, 

grafikus 

adatábrázolás, 

esztétikus 

adatmegjelenítés. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Emésztés, alapanyagcsere, testtömegindex, normál testsúly, minőségi és mennyiségi éhezés, vitálkapacitás, kiválasztás, koszorúér, 

verőér, gyűjtőér, hajszálér. Kis- és nagyvérkör. Vérnyomás, pulzus, nyirok, nyirokkeringés, nyirokcsomó. Vizelet. Szűrővizsgálatok, 

egészséges életmód. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

12/12 óra 

Előzetes tudás Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások és gyakorlása (étkezés, tisztálkodás, napirend, szabadidő, környezet 

állapota). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Konkrét példák elemzéséből kiindulva annak megértése, hogy az életfolyamatok szabályozását az idegrendszer és hormonrendszer 

együttesen végzi. Az életmód fontosságának a felismerése az idegrendszeri és a hormonális betegségek kialakulásának megelőzésében. 

A lelki egészség fontosságának felismerése. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

46. Az idegsejtek felépítése, működése, 

típusai 

Az agyrázkódás és a napszúrás tüneteinek 

felismerése, teendők megismerése. 

A legális és illegális drogok hatása. 

Szituációs gyakorlat a drogok elutasításának 

bemutatására.  

Ismerkedés a modern vizsgálati módszerekkel (CT, 

MRI). 

A feltétlen és feltételes reflex összehasonlítása. 

Érzékszervi vizsgálódások, a tapasztalatok 

értelmezése. 

Az érzékelésekkel kapcsolatos szavak 

összegyűjtése. 

Különböző hormonális problémákkal kapcsolatos 

témák feldolgozása projektmódszerrel. 

Az elsősegélynyújtás ábécéjének megértése, a 

stabil oldalfekvés megvalósítása. 

Cukorbeteg elsősegélyben való részesítése. 

 Természettudományi 

gyakorlatok: a 

színlátás vizsgálata 

ábrák segítségével; 

vizsgálatok az emberi 

szaglással 

kapcsolatban, 

bioritmusnaplók 

készítése. 

 

Fizika: a fény 

egyenes vonalú 

terjedése, sebessége; 

lencsék, a látás fizikai 

alapjai, látáshibák 

javítása; rezgések, 

hanghullámok. 

 

Vizuális kultúra: 

reklámok képi 

eszközeinek 

elemzése; a 

médiahasználattal 

kapcsolatos 

függőségek. 

 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

internet, 

vércukor-

szintmérő, 

különböző 

ízű ételek, 

különböző 

tapintású, 

illatú, színű 

dolgok, zaj- 

és fényforrás 

47.  Az idegrendszer 

48.  A reflex 

49. Az idegi szabályozás problémái, 

betegségek, káros szerek hatása 

50. A szem és a látás 

51. A hallás és az egyensúlyérzékelés 

52. Ízlelés, szaglás, tapintás 

53. A vegetatív idegrendszer 

54.  A hormonrendszer, a belső 

elválasztású mirigyek 

55. A hormonok feladata a 

szabályozásban 

56. A hormonális szabályozás zavarai 

57. A szabályozás összefoglalása 

 

Hogyan értelmezhetjük Szent-Györgyi 

Albert Nobel-díjas magyar tudós 1930-

ban írt sorait: „A sport nem csak 

testnevelés, hanem a léleknek is az egyik 

legerőteljesebb nevelőeszköze. A sport a 

test útján nyitja meg a lelket.” 



Az idegrendszer felépítése, működése 

védelme és gyakoribb betegségei. A 

drogok (alkohol, energiaitalok, cigaretta, 

gyógyszerek, kábítószerek) hatása az 

idegrendszer működésére. Az alvás 

szerepe az idegrendszer működésében. A 

stressz kialakulása és jelentősége. 

Az érzékszervek felépítése, működése és 

egészségvédelme. Az érzékszervek 

jellemző betegségei és megelőzésük. 

A fontosabb hormontermelő mirigyek és 

fontosabb hormonjaik.  

A tanult hormonok feladata a 

szabályozásban. 

A leggyakoribb hormonális betegségek, a 

különböző teljesítményfokozó anyagok 

veszélyei. 

Bárány Róbert, Békésy György, Hevesy 

György, Sellye János munkássága. 

Pavlov szerepe az idegrendszer 

működésének megismerésében. 

Informatika: a 

közösségi oldalak és 

veszélyeik; az 

algoritmikus 

gondolkodást segítő 

informatikai 

eszközök; a robotika 

alapfogalmai. 

 

Ének-zene: hallás 

utáni daltanulás, a 

zenei memória 

fejlesztése; a belső 

hallás fejlesztése; 

Beethoven élete. 

 

Kémia: 

gázmolekulák, 

oldatok, ionok, 

izotópok; metanol és 

etanol kémiai 

tulajdonságai, élettani 

hatásaik. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Feltétlen reflex, feltételes reflex, inger, ingerület, érzet, hormon, belső elválasztású mirigy, elsősegélynyújtás. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme Órakeret (keret tt./helyi tt.) 

13/15 óra 

Előzetes tudás Az állatok szaporodása. Az emberi egyedfejlődés fő szakaszai. A nemek különbözősége, másodlagos nemi jellegek. Öröklött és 

szerzett tulajdonságok. Egészségünket védő és károsító szokások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat és a védőoltás (HPV) jelentőségének felismerése. Diagramok, grafikonok elemzése az 

emberi életszakaszokban bekövetkező testi változásokról (testmagasság, testtömeg, nemi érés kezdete stb.). Annak tudatosítása, hogy 

a szerelem nem egyenlő a csak testi kapcsolattal. Annak felismerése, hogy a párkapcsolatok megőrzésének előfeltétele 

konfliktuskezelési módszerek megismerése. A korai szexuális kapcsolatok veszélyeinek bemutatása. 

A család és a hűség fontosságának megértése. A szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel való foglalkozás által a családi életre, a 

felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítés. Az idősekkel, betegekkel való együttérzés kialakítása. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

58. A férfi test nemi szervei, férfi nemi 

működés 

Terhesség vagy áldott állapot?   érvelés a 

hétköznapi szóhasználatról. 

A hűség fogalmának elemzése. 

Az anyai és apai jellegek utódokban való 

megjelenésének értelmezése. 

A téma feldolgozása IKT-eszközök használatával. 

Szógyűjtés az anyasággal kapcsolatban.  

Grafikonok elemzése. 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

szerelmi költészet. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a női és 

férfi szerepek 

változása a 

történelem során. 

 

Vizuális kultúra: a 

szerelem és az 

anyaság 

ábrázolása; a 

nemiség témája a 

különböző 

médiumokban. 

 

Erkölcstan: 

konfliktushelyzete

k és megoldási 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

családi fotók, 

internet, 

grafikonok, 

modellek, 

applikációk 

59. A női test nemi szervei, női nemi 

működés 

60. Női és férfi szerepek, tulajdonságok 

61. A szexualitás 

62. A nemi úton terjedő betegségek, 

megelőzésük 

63. A fogamzás, a méhen belüli élet 

64. A családtervezés lehetősége  

65. Szülés, újszülöttkor, csecsemőkor 

66.  Kisgyermekkor, növő gyermekkor 

67.  A serdülőkor testi, lelki változásai 

68.  Az ifjúkor 

69.  A felnőttkor 

70.  Öregedés, halál, hospice-mozgalom 

71.  A szaporodás összefoglalása (+1) 

72. Év végi összefoglalás: felelősség 

önmagunkért és a jövőért (+1) 

 

 



A férfi és a női szaporító szervrendszer 

részei, feladatai. 

Az ember magzati fejlődésének fő 

szakaszai. 

A másállapot és a szülés. 

Csecsemőgondozás. 

A hormonok szerepe a másodlagos nemi 

jellegek kialakulásában és az ivarsejtek 

képződésében, érésében. Különböző nemi 

megnyilvánulások. A higiéné és a felelős 

szexuális magatartás szerepe a nemi úton 

terjedő betegségek (szifilisz, AIDS, HPV, 

gombás betegségek) megelőzésében.  

Gyermeknőgyógyászat. Nőgyógyászati 

szűrővizsgálatok jelentősége. Terhességi 

tanácsadás. A családtervezés lehetőségei, 

a terhességmegszakítás lehetséges 

következményei. 

A meddőség gyakoribb okai. 

Az ember posztembrionális fejlődésének 

szakaszai (időtartam, legjellemzőbb 

változások).  

 

Hospice-mozgalom. 

lehetőségeik; 

felelősségvállalás; 

kapcsolatok. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Ivarsejt, másodlagos nemi jelleg, másállapot, családtervezés, nemi betegségek. 

 

 

 



 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország legfontosabb nemzeti parkjait és a lakóhelyén vagy annak közelében található természeti 

értékeket (védett növények 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 önfenntartásban 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 alakította ki. 

Legyen világos számára, hogy az ember a természet része, és ennek megfelelően cselekedjen. 

Tudja, hogy az életmóddal nagymértékben befolyásolhatjuk szervezetünk egészséges működését. Tekintse az egészséget testi, 

lelki szociális jóllétnek. 

Kerülje az egészséget veszélyeztető anyagok használatát, tevékenységeket. 

Tudjon sérültet, beteget alapvető elsősegélynyújtásban részesíteni. 

Empátiával viszonyuljon beteg és fogyatékkal élő társaihoz. 

Tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat elvégezni, csoportmunkában és önállóan infokommunikációs eszközök 

segítségével beszámolókat készíteni, szemléltető anyagot összeállítani, adatokat elemezni és valós problémákra megoldásokat 

javasolni. Tanári irányítással tudjon projektmunkát végezni. 

 
 


