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1.) Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei                                                                                         

 

Fejlesztési feladatok:  

- egyszerű megfigyelés és a kísérlet összehasonlítása  

- mérések jelentősége 

- modellek 

- eredmények ábrázolása 

             Ismeretek, követelmények: 

- saját megfigyelések összegyűjtése 

- megfigyelések leírásának elemzése 

- a kísérletezés célja, saját és ismert kísérletek bemutatása  

- mérés szerepe a mindennapokban 

- tudományos modellek használata, atommodellek 

- tudományos, ismeretterjesztő filmek/ Attenborough: Az élő bolygó/ 

            Kapcsolódási pontok: 
            matematika: grafikus ábrázolás 

   

2.) Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek, kristályrácsok,                                                                 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- az arányok fontossága, rögzítése 

- az arányokat fenntartó és felbontó erők 

- állandó és változtatható arányok 

- szerkezet és tulajdonság összefüggései a kémiában 

- szerkezet, arány és biológiai funkció összekapcsolása 

             Ismeretek, követelmények:   

- az arány fontossága és számszerű jellemzése 

- aszimmetrikus, sugarasan szimmetrikus, tükörszimmetrikus élőlények 

- a férfi, női és gyermek test arányai 

- változó térfogat –és tömegarányok / elegyek, oldatok/ 

- töménység  

- arányok a konyhában és az iparban 

- állandó tömegarányok, vegyületek 

- kristályos és amorf anyagok szerkezete 

- Kapcsolat az atomok között 

- molekulák alakja, térbeli szerkezete 

- a szerkezet és tulajdonságok összefüggései 



Kapcsolódási pontok: 

matematika: százalékszámítás, egyenes arányosság 
 

3.)Az „ embergép”: mozgás, légzés, keringés/ a szervrendszerek anatómiája és élettana/  
 

Fejlesztési feladatok:  

 

- a szervrendszerek alapelveinek megértése 

- az egészséget veszélyeztető tényezők megismerése 

- az egészséges életmód 

 
            Ismeretek, követelmények:  

- a belső váz felépítése 

- csontok szerkezete, kapcsolódás  

- az izmok felépítése, működése 

- légzőszervrendszer felépítése, működése, feladatai 

- hangképzés 

- légző mozgás 

- légzőszervrendszer egészsége 

- szív felépítése, működése 

- keringési rendszer 

- vér összetétele, vércsoportok, 

- vérnyomás, pulzus 

- keringési rendszer egészsége 

Kapcsolódási pontok: 

irodalom, képzőművészet: az emberi test ábrázolása 

 

4.) Atomi aktivitás                                                                                                           

 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- anyag, kölcsönhatás,erők, energia, információ fogalma  

- állapot és a változás fogalma 

- atomi szinten bekövetkező jelenségek 

- energiagazdálkodás 

 
            Ismeretek, fejlesztési követelmények 
 

- az elektronburok és az atommag szerkezete 

- az atomenergia és felhasználása 



- atomszerkezet: atommag, elektronhéjak 

- Radióaktivitás, hatásai, gyakorlati alkalmazása  

- atomenergia 

- a Nap energiatermelése 

- a periódusos rendszer és az elektronszerkezet összefüggései  

 

      Kapcsolódás: 
       Történelem: Hirosima, hidegháború 
        Osztályfőnöki: fenntarthatóság, atomenergia 

 
 

5.) Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás                       

       

     Fejlesztési feladatok: 

- energiaáramlás az élővilágban 

- táplálkozás, emésztés, keringés, kiválasztás összefüggései  

- az anyagcsere és az ember egészségének összefüggései  

- egészséges táplálkozás  

 Ismeretek, fejlesztési követelmények: 

- az anyag és energiaátalakítások a biológiai rendszerekben 

- az anyagforgalom és az egészség összefüggései  

- változatos energianyerés  

- táplálkozási hálózat 

- emésztőszervrendszer anatómiája és működése 

- az emésztés szabályozása 

- egészséges táplálkozás  

- anyagszállító rendszer, vér 

- tápanyagok felhasználása a sejtben 

- kiválasztószervrendszer anatómiája és működése 

             Kapcsolódás: 
             osztályfőnöki: etikett, társas viselkedés, 
             egészséges életmód, nemek, testképek 

 
 

 
 
 

6.) A szervezet egysége- szabályozási folyamatok, ideg- és hormonrendszer, 

és a viselkedés                                                                                                                

 

Fejlesztési feladatok: 

 



- a szervezet egységét fenntartó rendszerek 

- a testi és lelki egészség alapjai 

- a szervezet védekező mechanizmusa 

- tanulás, környezethez való alkalmazkodás  

 
             Ismeretek, fejlesztési követelmények 

- belső állandóság, homeosztázis  

- szabályozás- vezérlés 

- belsőelválasztású mirigyek, hormonok és működésük 

- idegrendszer anatómiája, működése 

- működés befolyásoló tényezők, alkohol, drog, gyógyszer 

- immunitás 

- a tanulás, viselkedés és az idegrendszer 

- kommunikáció jellemzői 

 

             Kapcsolódási pontok: 
            magyar nyelv: érzelmek ábrázolása, verbális és nonverbális kommunikáció 

            osztályfőnöki: csoportnormák, az egyéni és csoportos agresszió 
                                       társas együttélés, devienciák 

 

7.) állandóság és változatok- információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai    

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- látható jellegek. öröklődés kapcsolata 

- a nemi működés megismerése, családtervezés  

- egészség megőrzés 

  

             Ismeretek, fejlesztési követelmények   

- öröklött és szerzett tulajdonságok 

- a nemi működés biológiai háttere 

- genetikai információ 

- egy gén- egy jelleg 

- információ újra kombinálódása 

-  mutáció 

- genetikai szabályozás  

- az ember ivarszervei, működésük 

- ivari ciklus, megtermékenyítés  

- embrionális fejlődés szakaszai, születés  

- egyedfejlődés szakaszai 

- szaporodás egészségtana 



 

             Kapcsolódási pontok   
           matematika: valószínűség, eloszlási görbe 

           osztályfőnöki: szexualitás, családi élet, identitás 
                                    öregedés, halál,  
 

8.) Biológiai evolúció, az ember társas viselkedése                                                

        Fejlesztési feladatok: 

- különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, összefüggések 

- időbeli tájékozódás fejlesztése 

      

       Ismeretek, fejlesztési követelmények 

- biológiai evolúció 

- a darwini elmélet 

- bizonyítékok az evolúci., biológiai és anatómiai 

- az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok 

- szabály teremtés, szabálykövetés  

- elkülönülés, együttműködés  

 

       Kapcsolódási pontok 
        történelem: társadalom fejlődés 
      osztályfőnöki: szokások, szabályok 

 
9.)Az ökológiai rendszerek, környezetvédelem                                                             

                                                         Projektmunka 
 
  Fejlesztési feladatok: 

- projekt készítéséhez szükséges képességek, kompetenciák fejlesztése 

 
Ismeretek, fejlesztési követelmények: 

- a diákok 4-6 fős csoportban dolgoznak 

- projekt terv készítés 

- önálló ismeretszerzés  

- tanultak alkalmazása 

- komplexitás 

- ok- okozat összefüggés felismerése 

- problémamegoldás 

  Kapcsolódás: 

- minden tantárgy: projekthez kapcsolódó tartalmi elemek 

 

 
10. A szénvegyületek kémiája, miért szén alapú az élővilág                                   



 

Fejlesztési feladatok: 
      Az élővilág és a kémia kapcsolata, az élőlények kémiai felépítése 

      Környezetvédelem 
 
Ismeretek: 

- a szén jellegzetes tulajdonságai 

- a szénhidrogének és származékai  

- az oxigén tartalmú szerves vegyületek 

- nitrogén tartalmú szerves vegyületek 

- műanyagok 

- műanyagok és a környezetvédelem 

Kapcsolódás:  
         A biológia órán tanultakhoz 


