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BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN  
 

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya 

 

A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös 

értékeket, azonosíthatók benne a Nat-ban kiemelt kompetenciák.  

A szakközépiskolai biológia kerettantervben foglaltak alkalmasak a kompetenciák fejlesztésére, meghatároznak egy 

koherens szaktudományi műveltségképet, segítik a differenciált tanulást és útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, 

mind a műveltségi területhez rendelt fejlesztési feladatok teljesítéséhez. 

A szakközépiskolai biológia kerettanterv oly módon igyekszik meghatározni a tantárgy tartalmi követelményeit és 

fejlesztési feladatait, hogy ezzel elősegítse az iskolai nevelés és oktatás hozzájárulását a környezeti és gazdasági 

fenntarthatóság kialakulásához és a társadalom felelősségtudatának erősödéséhez. Figyelmet fordít az emberiség előtt 

álló közös, globális természeti-környezeti problémákra, hangsúlyozva az egyén és a kisebb és nagyobb közösségek 

felelősségét a veszélyek csökkentésében, elhárításában.  

A szakközépiskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti tanulók a felnőtt életének sikeressége szempontjából 

kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a 

személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulási eljárások és módszerek terjedésének elősegítését.  

 

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A biológia tanításának – a szakközépiskolai oktatási rendszer egyik elemeként – szerepe van abban, hogy a tanulók 

megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a személyes boldogulásukhoz és 

fejlődésükhöz, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

Természetesen a szakközépiskolai biológia kerettanterv a tantárgy jellegéből adódóan nem egyformán kínál 

lehetőséget minden kulcskompetencia fejlesztésére – de ha eltérő mértékben is, mindegyik kulcskompetencia 

fejlesztése lehetséges a tantárgy segítségével. 

 

A biológia oktatásának központi eleme a szakközépiskolában is a természettudományos kompetencia fejlesztése. A 

természettudományos kompetencia fejlesztésével a tanuló készséget és képességet szerez arra, hogy az ismeretek és 

módszerek felhasználásával, az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó 

folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjon, előrejelzéseket tegyen, s irányítsa cselekvéseit a hétköznapokban.  

Ugyancsak magában foglalja a természettudományos kompetencia az emberi tevékenység okozta változások 

megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség 

kialakítását. 

A természettudományos kompetencia birtokában a tanuló képes lesz mozgósítani természettudományos műveltségét, 

a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Képes lesz kritikusan szemlélni az 

áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokat, és képes lesz cselekedni a 

fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. 

A természettudományos kompetencia egyik speciális területe, fejlesztési iránya a környezettudatosságra nevelés. 

Ennek célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, 

minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek 

felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. 

A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók életvitelét 

meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

A biológiaórákon a környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Megismerik a társadalmi-gazdasági 

modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. 

Bekapcsolódhatnak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, és lehetővé válik, hogy életmódjukban a 

természet tisztelete, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá.  

 

A biológia oktatásában a szakközépiskolában is kiemelt szerepet kap, a természettudományos kompetencia fejlesztése 

mellett, a nyelvi, elsősorban anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Ennek birtokában a tanuló képes lesz a tantárgyi 

témákban szóban és írásban kommunikálni.  
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Képes lesz felhasználni a különféle tudományos-ismeretterjesztő szövegeket, összegyűjteni és feldolgozni belőlük a 

releváns információkat, és képes lesz saját gondolatait a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és 

kifejezni. 

 

A szakközépiskolai biológia oktatásának számos területe alkalmas a matematikai kompetencia fejlesztésére is, hiszen 

ez a kompetencia lényegében egyfajta matematikai gondolkodás alkalmazásának képessége, akár a mindennapok 

problémáinak megoldására is. A biológiában elsősorban a matematikai kompetenciának azon területeit fejleszthetjük, 

amelyek a modellalkotással és a modellek alkalmazásával kapcsolatosak. 

Ennek értelmében a tanuló képes lesz alkalmazni az alapvető matematikai elveket az ismeretszerzésben és a problémák 

megoldásában. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni bizonyos biológiai 

kísérleti eredményeket. Törekedni fog arra, hogy a magyarázatok, bizonyítások esetében a dolgok logikus okát és 

érvényességét keresse. 

 

A biológia tanítása nem nélkülözheti a digitális kompetencia fejlesztését a szakközépiskolában sem. Ez magában 

foglalja az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát az ismeretek megszerzésének 

és továbbadásának folyamatában egyaránt.  

Ennek értelmében a tanuló képes lesz a biológia tudományának megfelelő formában és módon használni a főbb 

számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet 

által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő prezentáció-kommunikáció.  

 

A biológia tanulása során az ismeretszerzés folyamata nem nélkülözheti a hatékony, önálló tanulást. A tanuló tehát 

legyen képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, ideértve az idővel és az információval való hatékony 

gazdálkodást is.  

Ennek feltétele, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és tudásának erős és gyenge 

pontjait, valamint legyen képes a saját tanulási stratégiájának kialakítására, a motivációjának folyamatos fenntartására. 

Ugyancsak képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, munkájának értékelésére 

és szükség esetén információ és támogatás kérésére. 

 

A szakközépiskolai biológiának több olyan témaköre is van, amely alkalmas a szociális és társadalmi kompetencia 

elmélyítésére. Ezekben megismertethetjük a tanulókkal a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételeit, 

bemutathatjuk a magatartás olyan formáit, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt az egyre 

sokszínűbb társadalomban. 

A tanuló rendelkezi fog saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és megérti az egészséges 

életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. Ismerni fogja az egyénnel, a csoporttal, a nemek közti egyenlőséggel, 

a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és az emberi kultúrával kapcsolatos biológiai-pszichológiai 

tényeket. Törekedünk arra, hogy a tanulóban kialakuljon az a képesség, hogy figyelembe vegyen és megértsen 

különböző nézőpontokat és leküzdje előítéleteit. 

Ez a terület alkalmas az énkép és önismeret fejlesztésére. Segítséget ad az egyén önmagához való viszonyának 

alakításában, az önmegismerés, az önkontroll és az önfejlesztés igényének kialakításában. 

A tanulók a szakközépiskolai biológia tananyag feldolgozása során megismerik népünk kulturális örökségének a 

biológia tudományát jellemző részét is. Tanulmányozzák a kiemelkedő magyar tudósok tevékenységét, munkásságát, 

megismerik a haza természeti kincseit. Megismerik az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású tudományos 

eredményeit. Megismerik az emberiség közös, globális problémáit, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi 

együttműködéseket.  

A természettudományos és szociális kompetencia sajátos szinergiája a testi és lelki egészség megőrzésének területe. 

Az iskolai oktatás során kiemelt feladat a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelése. Az egészséges 

életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli 

megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy önálló, 

életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a 

konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Elő kell segíteni, hogy a tanulókban kialakuljon a beteg, sérült és 

fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás. Figyelmet kell fordítani a káros függőségekhez vezető 

szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésére, a szexuális 

kultúra és magatartás kérdéseire, a családi életre és a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. 
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Célok és feladatok 

 

A Biológia és egészségtan 0-0-2-2 tanterve az érettségire való felkészítést célozza meg. A kötelező óraszámon felül a 

11. évfolyamon 74, a 12. évfolyamon 64 órában van lehetősége az érdeklődő, továbbtanulni vágyó tanulóknak arra, 

hogy bővítsék ismereteiket a biológia tudományából. 

Az általános célkitűzéseken belül kiemelt hangsúlyt kapnak az alábbiak: 

 

Képesek legyenek biológiai objektumokkal kapcsolatosan természettudományos megismerési módszereket használni. 

A biológia tantárgy tanulói megfigyelések és vizsgálatok, tanulókísérletek szervezésével, vizsgálati eljárások 

bemutatásával megalapozza a közvetlen ismeretszerzés élményét és kialakítja annak igényét.  

 

Fejlesztési követelmények 

 

 Tegyük képessé a tanulót a biológiai jelenségek megfigyelésére, egyszerűbb vizsgálatok, kísérletek önállóan 

elvégzésére. A biológiai kísérletek kapcsán legyen képes megállapítani, hogy mely tényezők miként változnak meg, 

tanári segítséggel rendezze a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat. 

Tegyük képessé a tanulót a kísérleti eszközök megismerésére, használatára, egyszerűbb kísérleti eszközök készítése. 

A vizsgálatok, kísérletek eredményeinek értelmezésére a tanult összefüggések, elméletek fényében. 

Törekedjen a vizsgálatok, kísérletek eredményeinek értelmezésére. 

Segítsük elő a tanulóban az önálló ismeretszerzés igényének kialakulását. Tegyük képessé a tanulót a természeti 

jelenségekkel kapcsolatos saját elképzelések és a tanult tudományos elméletek megfogalmazására, a tanultaknak 

magyarázatokban, előrejelzésekben és cselekvésben való alkalmazására, az ismeretszerzés folyamatának és 

eredményének kritikus értékelésére. 

Tegyük képessé a tanulót, hogy ismeretszerzési tevékenységében használni tudja a nyomtatott, illetve az elektronikus 

információhordozókat és értse az életkorának, szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai ismeretterjesztő 

könyvek, cikkek, elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit. A különböző forrásokból szerzett 

ismereteit legyen képes összevetni, kritikusan értelmezni. 

Segítsük a tanulót, hogy a megfigyelései, vizsgálatai, kísérletei során szerzett ismereteit szellemi fejlettségének 

megfelelő szinten – a legfontosabb szakkifejezéseket helyes használatával – tudja megfogalmazni; írásban, egyszerű 

vázlatrajzokon rögzíteni; leolvasni, értelmezni a biológiai jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos diagramok, ábrák 

információtartalmát. 

Tegyük képessé a tanulót ismereteinek, a vizsgálatai eredményeinek átfogó, különböző médiaeszközöket használó, 

informatív és esztétikus bemutatására. 

 

Tegyük képessé a tanulót a tudomány-technika-társadalom komplex összefüggésrendszer elemzésére, a problémák 

megfogalmazására, az ember természeti folyamatokban betöltött szerepének kritikus vizsgálatára. Segítsük a tanulót a 

természeti-társadalmi problémák megoldását célzó cselekvési lehetőségek felismerésében, a tudományos-technikai 

fejlődés erkölcsi-etikai vonatkozásainak helyes értelmezésében. 

Tegyük képessé a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők elkülönítésére. 
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11. évfolyam 

 

Belépő tevékenységformák 

 

A 11. évfolyam évi 74 órájában kiegészítjük, bővítjük a 9. évfolyamon megtanult témákat. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az egyszerű biokémiai, szervezettani és élettani vizsgálatok elvégzésére, 

dokumentálására és értékelésére. 

 

 

Témakör 

Tartalom 

 

Az élővilág törzsfejlődése és rendszerezése 

 

Az evolúció alapjai és 

bizonyítékai  

Relatív és abszolút (C14/12) kormeghatározás 

Zárvány, kövület, lenyomat, lerakódás 

Embriók hasonlósága 

Molekuláris törzsfák 

Az evolúció lehetséges 

folyamata  

A Miller-féle kísérlet 

A z élőlények 

fejlődéstörténeti 

rendszere 

A vírus és a prion összehasonlítása 

Endoszimbióta elmélet 

Kísérletek egysejtűekkel 

A gombák összehasonlítása a növényekkel és az állatokkal 

Gyökér-, szár- és levél-módosulások 

Növényhatározás, fontosabb családok 

Állatfelismerés, rendszerezés 

 

Az ember evolúciója  A Homo nemzetség evolúciójának főbb lépéseire vonatkozó elképzelések  

 

 

Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága 

 

A növények teste és 

életműködései  

Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata 

A gázcsere-nyílás működése 

Kísérletek elvégzése és értelmezése a növényi légzésre, anyagszállításra, fotoszintézisre, 

a szaporodásra és egyedfejlődésre 

Az állatok teste és 

életműködései  

Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata 

Boncolás 

Az állatok viselkedése Megfigyelések, kísérletek értelmezése 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Legyenek képesek elektronikus forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk gyűjtésére, rendszerezésére és 

értelmezésére. Legyenek képesek ábrákról, képekről, diagramokról információk leolvasására, illetve azok 

értelmezésére.  

Tudjanak önállóan elvégezni egyszerű kísérleteket, készítsenek jegyzőkönyvet. 
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Tudják az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteiket röviden összefoglalni szóban, illetve írásban, 

legyenek képesek egyszerű prezentációkat készíteni elektronikus információtechnológiai eszközök segítségével.  

 

12. évfolyam 

 

Belépő tevékenységformák 

 

A 12. évfolyam évi 64 órájában kiegészítjük, bővítjük a 10. évfolyamon megtanult témákat. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az egyszerű biokémiai, szervezettani és élettani vizsgálatok elvégzésére, 

dokumentálására és értékelésére. 

 

 

Témakör 

Tartalom 

 

Az ember életműködései és az életműködések szabályozása 

 

A bőr és a mozgás  Az izomműködés molekuláris magyarázata, a Ca-ion és az ATP szerepe 

 

A táplálkozás  Minőségi és mennyiségi éhezés 

Egyes vitaminok szerepe 

A pepszin és a nyálamiláz emésztő hatására vonatkozó kísérletek elvégzése és 

értelmezése 

A légzés  A légzési nyomásváltozásokat bemutató grafikon elemzése 

Donders-féle modell alapján a légzés értelmezése 

A légzési gázok szállítása 

Mechano- és kemoreceptorok szerepe a légzésben 

 

A keringési rendszer  A hemoglobin szerkezete 

A véralvadás folyamata és a K-vitamin 

A nyirokképződés elmélete 

Számítási feladatok elvégzése 

A kiválasztás  Kísérletek értelmezése: papucsállatka lüktető űröcskéje, különböző testfolyadékok 

(szűrlet vizelet, vérplazma összehasonlítása) 

Kísérletek vizelettel 

Az idegrendszer  A nyugalmi és az akciós potenciál magyarázata az ionmozgásokkal 

A nyugtatók és a drogok hatása az ingerületátvitelre 

A helyzetérzékelő szerv felépítése s működése 

Kísérletek az érző működésekre (bőrérzékelés, látás) 

Az immunitás  Specifikus és nem specifikus immunválasz 

Autoimmun betegségek 

A hormonális 

szabályozás  

 

Feladatok a negatív visszacsatolás értelmezésére 

Az ember szaporodása 

és egyedfejlődése  

A női nemi ciklus hormonális szabályozása, a terhesség hormonjai 

Az anyai és magzati vérkeringés kapcsolata 

 

A sejtek felépítése és működése 

 

A sejtek felépítése 

és anyagcseréje 

Kísérletek: Elemek, szerves vegyületek kimutatása, jellemző reakciói 

Kísérletek ozmózisra: burgonyával, hagymanyúzattal 

A DNS örökítő szerepét és szemikonzervatív replikációját igazoló kísérletek értelmezése 

A szűlőcukor aerób és anaerób lebontásának értelmezése. 

A fotoszintés lépései, a pigmentek működése. 

Feladatok a fehérjeszintézisre 

A lizoszómák szerepe. 

Példa a programozott és a nem programozott sejthalálra, összehasonlításuk 
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Az öröklődés alapjai 

 

A öröklődés molekuláris 

alapjai  

A sejtciklus.  

Pontmutációk hatásának következménye az aminosav-sorrendre, értelmezése a 

kodonszótár használatával 

Gén-, kromoszóma- és genommutációk összehasonlítása 

Egy és több gén által 

meghatározott 

tulajdonság öröklődése. 

A gének és a környezet 

hatása a tulajdonságok 

kialakulására 
 

 

A családfa használata az öröklődés jellegének megállapítására 

Két gén által meghatározott tulajdonságok öröklődése. 

A mennyiségi jellegek öröklődése. 

Modifikáció. 

Több tulajdonság 

egyidejű öröklődése. 

A kapcsolt illetve a független öröklődés felismerése a keresztezés eredményeiből  

A genetikai ismeretek 

gyakorlati vonatkozásai 

Géntérképezés, génsebészet, klónozás 

Populációgenetika Számítási feladatok a H-W szabály alapján 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Legyenek képesek elektronikus forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk gyűjtésére, rendszerezésére és 

értelmezésére. Legyenek képesek ábrákról, képekről, diagramokról információk leolvasására, illetve azok 

értelmezésére.  

Tudják az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteiket röviden összefoglalni szóban, illetve írásban, 

legyenek képesek egyszerű prezentációkat készíteni elektronikus információtechnológiai eszközök segítségével.  

 

 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az iskola 

pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk. 

A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak fejlődést 

kell elérniük.  

 

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők: 

- Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, megértése, fogalmak felismerése, és 

alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. (Szemléletformálás, a jó gyakorlatok kialakítására, a biológiai 

műveltségkép.) Rendszerező tevékenység és az összehasonlító képesség. 

- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése.  

(Növény- és állatszervezettani és élettani jellemzők összehasonlítása. Az ember életműködései, biokémiai 

ismeretek, sejtbiológia, genetika, evolúcióbiológia.) 

- Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban 

- szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség 

fejlesztése mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja. 

- Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, és az ismereteiknek megfelelő szinten legyenek képesek az így 

szerzett információk kritikus értékelésére. A felelősségvállalás attitűdjének kialakítása, magasabb rendű 

műveletek - analízis, szintézis. 

 

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Formái: 
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- Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések formájában vagy 

egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán. (Amelyek megválaszolásakor az is kiderül, hogy a tanulóknak 

helyes képzetei alakultak-e ki, jól használják-e a biológiai szakkifejezéseket, értik-e az összefüggéseket.) 

- Szóbeli és/vagy írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Sztenderdizált feladatsorokból összeállított feladatlapok, 

ismeretek megállapításához készített tesztek. 

- Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés 

alapján, ennek értékelése 

- Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek 

értékelése. Vizsgálómódszerek gyakorlati alkalmazásában való jártasságot bizonyító tevékenységek. 

- Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli értékelése. 

- Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése. 

 


