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A biológia tantárgy szerepe a Nat-ban és a kerettantervben

 A nevelés-oktatás alapvető értékeinek közvetítése és az emberkép formálása

 A mindennapi életben felmerülő problémák vizsgálatában és megoldásában is alkalmazható 

természettudományos vizsgálati és gondolkodási módszerek elsajátítása

 A tartalmi tudás és készségfejlesztés szoros kapcsolódása, az önálló ismeretszerzés 

képességének erősítése 

 Az élő rendszerek, az élőlények sokféleségének és az életközösségek működésének 

megértése

 Testi-lelki egészségre nevelés, önismeret, az egészséges életvitel értékének felismerése, az 

ezt segítő attitűdök és szokások kialakítása

 Életközösségek vizsgálata, folyamataik azonosítása, előrejelzés a várható jövővel 

kapcsolatban, a fenntarthatóság pedagógiája

 Tanulói utak nyitása az életpálya-építés, a szakirányú továbbtanulás felé



A tan-tervezés, a készségfejlesztés alapja – kibővített Bloom taxonómia



Gondolkodási műveletek szintjei: 

 Emlékezés: A releváns információk előhívása a hosszú távú emlékezetből. 

 Értelmezés: A jelentések értelmezése az instrukciók alapján. 

 Alkalmazás: A tanuló új módon használja fel az információkat, problémát felismer és megold.

 Elemzés: Annak meghatározása, hogy a részek milyen összefüggésben vannak egymással és a 

szerkezet céltudatos általánosítása. Egy probléma összetevőinek feltárása, összehasonlítása. A 

többféle forrásból származó ismeret mozgósítása egy probléma megoldása érdekében. A 

valóság rekonstruálása a meglévő ismeretek és a képzelőerő segítségével. 

 Értékelés: Annak meghatározása, hogy a megismert dolog megfelel-e valamely célnak vagy 

funkciónak, ítéletalkotás értékekről, eszmékről. 

 Alkotó gondolkodás: Különböző elemekből alkotni egy koherens egészet, újat létrehozni, vagy 

az elemek struktúráját átszervezni. 

Biológia érettségi (tervezet) – elvárt kompetenciák (Bloom képességszintek 
alapján)



• induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre),

• deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre),

• analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen helyzet 
közötti hasonlóság felismerése),

• kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk létrehozása és 
vizsgálata),

• valószínűségi és korrelatív gondolkodás (a múltbeli események alapján a jövőbeli események 
valószínűségére következtetés, kockázatbecslés, rizikófaktorok ismerete),

• arányossági gondolkodás (két mennyiség együttes változásának vizsgálata: egyenes és fordított 
arányosság, telítési görbék),

• különböző adatmegjelenítési formák átalakítása egymásba (adatokattáblázattá, táblázatokat 
grafikonokká),

• az adatok elemzése, felhasználása bizonyítéknak, cáfolatnak, érvnek

• kritikai gondolkodás (értékelés, döntések megalapozása, magyarázatok megalkotása bizonyítékok, 
érvek, ellenérvek alapján),

• változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók közötti 
kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja) ...

Biológia érettségi (tervezet) – elvárt kompetenciák



• integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy 
másik szaktudomány területén),

• modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiák azonosítása,

• problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem ismert megoldási út 
megtalálása valós, életszerű helyzetekben),

• struktúrák és funkciók összekapcsolása (következtetés mintázatból annak szerepére),

• etikai érzékenység (döntések lehetséges következményeinek mérlegelése),

• egyszerű kísérletek, mérések tervezése, végrehajtása és eredményeik értelmezése (a kísérlet 
jellemzőinek ismerete, kontrollok szerepe),

• adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, (diagramok, grafikonok) elemzése, felhasználása,

• hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata; téves információk 
azonosítása,

• a természettudományos érvelés alapelveinek (feltevés megfogalmazása, információk forrásainak 
felkutatása, jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és ellenérvek felsorakoztatása, 
bizonyítékok elemzése, következtetés levonása) alkalmazása

• a természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismereteket összetett élethelyzetekben való 
alkalmazása

Biológia érettségi (tervezet) – elvárt kompetenciák



Instrukciók az „A” tankönyvben:

• Idézd fel! – a lecke tanulásához szükséges előzetes ismeretek felidézése a lecke elején -egyéni vagy 

csoportos

• Kérdezz! – a tanuló által megfogalmazott kutató, motiváló kérdés, lehet egy másik személynek 

tulajdonítható (mi lehetett volna XY kérdése amikor…?) 

• Gondold újra! – kognitív konfliktust generáló feladat, lehet tévképzetből kiinduló koncepcióváltás

• Fedezd fel! – a valós környezetre irányuló adatgyűjtés, fotózás, kérdőíves felmérés, mérés 

• Következtess! – induktív gondolkodást igénylő feladat, megadott információk (adatsorok, grafikonok, 

egyedi esetleírások) alapján

• Vezesd le! – deduktív gondolkodást igénylő feladat, valamely alapvető elméletből kiinduló gondolatmenet 

leírása, csoportba sorolás indoklással

• Elemezz! – rendszerelemző feladat, alkotórészek alrendszerek azonosítása, a külső és belső kapcsolatok 

vizsgálata, ábrák, szimulációk alapján történő elemzés

• Alkoss! – digitális alkotás (pl. poszter, makett, idővonal stb.), szövegalkotás (pl. történet, kérdéssor, 

esettanulmány stb.), tárgyalkotás (pl. makett), egyénileg vagy csoportmunkában

• Ítéld meg! – kritikai gondolkodást igénylő feladat, vmilyen helyzet, vélekedés, kutatás, etikai probléma 

alapján.

A tevékenység alapú tervezéshez használható, aktív tanulási instrukciókról bővebb leírás:
http://dl-sulinet.educatio.hu/download/fcl/kiadvany/1/1_4_Tanulasi_tev%C3%A9kenysegek_tara.pdf

http://dl-sulinet.educatio.hu/download/fcl/kiadvany/1/1_4_Tanulasi_tev%C3%A9kenysegek_tara.pdf


Konstrukciók

(tudásterületek)

Rendszerszemléleti készségek, képességek

Részek és 

kapcsolatok

A rendszerszerkezet azonosításának képessége

(Kapcsolatok és kimenetek is)

Rendszerek kölcsönhatási típusainak ismerete

Lényeges minőségi és mennyiségi jellemzők azonosításának 

képessége

Szintek A rendszerszerkezet azonosításának képessége

(Kapcsolatok és kimenetek is)

A rendszer kiterjedése, összetettsége és a róla való 

gondolkodás határainak összevetési képessége

Kimenetek A lehetséges kimenetek típusainak ismerete

Egy bemeneti hatás (változás) kimeneti következményének 

előrejelzési képessége

Egy bemeneti hatás (változás) kimeneti következményének 

értelmezési képessége

Időbeliség A rendszerek különféle időskálákon való értelmezésének 

képessége

Keletkezés és 

alkalmazhatóság

A lehetséges kimenetek típusainak ismerete

A komplexitás formáinak ismerete

Instabilitás, 

heterogenitás

A komplexitás formáinak ismerete

Rendszerszintű komplex gondolkodás
(tervezett, tudatos fejlesztés)

Rendszerbiológia

A természettudományos tantárgyak 
integrációja
(Általános rendszerelmélet – Bertalanffy, 1968)



A fejlesztett tankönyvsorozatok

OH-BIO09TA és OH-BIO10TA

Tananyagfejlesztők: Baranyai József, Veres Gábor

(szakértők, társszerzők: Kerényi Zoltán, Dr. Koncz Gábor, Szabó Bence, Nyisztor Zsolt, Horváth Zsolt)

A fejlesztés és átdolgozás során felhasználtuk az OFI új generációs, Dr. Molnár Katalin, Mándics

Dezső, Németh Andrea által írt középiskolai biológia tankönyvek szöveg és ábra anyagait. 

OH-BIO09TB és OH-BIO10TB

Tananyagfejlesztő: Dr. Szerényi Gábor

A fejlesztés és átdolgozás során felhasználtuk a dr. Lénárd Gábor és Dr. Szerényi Gábor által 

korábban írt középiskolai biológia tankönyvek szöveg és ábra anyagait.



A tankönyv újdonságai

 A tudomány működése – elmélet és gyakorlat

 Gondolkodásfejlesztés – műveletek, képességek

 Rendszerszemlélet – szerveződési szintek, rendszer és 

környezet kapcsolat

 Mindennapi élet kontextusai – a tudás alkalmazása

 Modern biológia – kutatás és fejlesztés

 Tanulási tevekénységek – jelenség alapú aktív tanulás

Az OH-BIO 09TA tankönyv jellemzői:



Példák a könyvekből: 

- A tudományos gondolkodás műveletei

- Kísérletek tervezése és kivitelezése

- Adatok gyűjtése, értelmezése

- Magyarázatok keresése, elméletalkotás

Az OH-BIO 09TA tankönyv jellemzői:



Modern biológia

Az OH-BIO 09TA tankönyv jellemzői:

Példák a könyvekből: 

- Molekuláris biológia

- Sejtbiológia

- Genetika, genomika

- Evolúcióbiológia



Kapcsolódások a mindennapi élet kontextusaihoz

Az OH-BIO 09TA tankönyv jellemzői:

Példák a könyvekből: 



Módszertani javaslatok

Tevékenység alapúság, 

interaktivitás

Az OH-BIO 09TA tankönyv jellemzői:

Aktív tanulást támogató 

feladatválaszték, instrukciós rendszer

Fejlesztő – támogató 

értékelés

Adaptív pedagógia 

differenciálás



 Az alapjául szolgáló tankönyv a tervezett II. kötettel együtt lehetőséget ad a

kerettantervi témakörök sorrendjének megválasztására

Az OH-BIO 09TA tankönyvhöz készített tanmenet sajátosságai

 Az évfolyam tervezett időkerete a benne foglalt témakörök kerettantervi ajánlásánál nagyobb, 

ez lehetőséget ad a szükséges alapok kialakítására, a kompetenciák fejlesztésesére, a 

gyakorlatok, tevékenységek megvalósítására, az aktív tanulás módszereinek alkalmazására.

 Készség- és képességfejlesztési rendszere a Nat és a kerettanterv felépítését követve

figyelembe veszi a fejlődési szinteket, a folyamat logisztikus jellegét és a tanulócsoportok

heterogenitását.

 A tanulás-tanítás javasolt módszerei bővebb választékot kínálnak az adaptív pedagógiai

szemlélet, a tanulói sokféleséghez igazodó differenciálás megvalósításához.



 Lehetőséget ad a kevert tanulásra, amelyben helye van a tanárközpontú, frontális

tevékenységeknek, de a hangsúly áthelyeződik a tanulóközpontú, fejlesztő szemléletű

pedagógiára.

 Fejlesztő jellegéből adódóan a tanulói teljesítmény értékelése folyamatszemléletű, az

aktív tanulás során a tanulóknak adott visszajelzésekre, megfelelő támogatásra épül,

ezért az új anyag tárgyalása és az összefoglalás, számonkérés jelzése ezek arányait

tükrözi.

Az OH-BIO 09TA tankönyvhöz készített tanmenet sajátosságai



Az OH-BIO 09TA tankönyvhöz készített tanmenet sajátosságai Témakörök, óraszámok

Témák

Új tananyag 

feldolgozása 

(óraszám)

Képességfejlesztés, 

összefoglalás,

gyakorlás, ellenőrzés

(óraszám)

Teljes 

óraszám

Kerettantervi 

órakeret

I. A biológia tudománya 3 2 5 3

II. Az élővilág egysége, a felépítés és

működés alapelvei
8 2 10 10

III. A sejt és a genom szerveződése és

működése
8 4 12 12

IV. Sejtek és szövetek 8 4 12 10

V. Élet és energia 5 3 8 8

VI. Az élet eredete és feltételei 5 3 7 4

VII. A változékonyság molekuláris

alapjai
8 4 12 12

VIII. Egyedszintű öröklődés 9 5 14 12

IX. A biológiai evolúció 8 4 12 10

X. Az emberi szervezet felépítése és

működése

- Testkép, testalkat, mozgásképesség

7 3 10 6



 A biológia kerettanterv  alternatív változatához készült, megbontva és  elegyítve a 

kerettanterv javasolt blokkjait

 A kémiai alapismereteket kívánó biokémiai és molekuláris biológiai témakörök a 

10. osztályba kerültek

 Terjedelme részben a tananyagcsökkentés következtében, részben a szöveg 

egyszerűsítése következtében rövidebb

Az OH-BIO 09TB tankönyv jellemzői:

Nyelvezetében és ábraanyagában az életkori sajátosságoknak megfelelő, csak a szükséges

szakkifejezéseket tartalmazza



 Igyekszik biztosítani, hogy önálló megfigyelések és kísérletek révén a tanuló élje át a

tudásszerzés aktív folyamatát, és tapasztalatai alapján győződjön meg a tudás

alkalmazhatóságának lehetőségeiről és fontosságáról.

 Lehetőséget biztosít gyakorlati órák közbeiktatására, amelyek tematikus kitöltésére

(kísérletek, kiselőadások, prezentáció stb.) javaslatokat tesz.

 A tanulókat a tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, az

ezekre a forrásokra épített tanulásra igyekszik inspirálni, fejlesztve ezzel az önálló tanulás

képességét.

Az OH-BIO 09TB tankönyv jellemzői:



Az 52. lecke oldalpárjaAz OH-BIO 09TB tankönyv jellemzői:



Óraszámok, témakörök 

Témák

Új tananyag 

feldolgozása 

(óraszám)

Képességfejlesztés, 

összefoglalás,gyakorl

ás, ellenőrzés

(óraszám)

Teljes 

óraszám

Kerettantervi 

órakeret

I.A biológia tudománya 2 1 3 3

II. Az élet eredete és szerveződése 6 3 9 9

III. Sejtek, szövetek, szervek, 

szervrendszerek
19 7 26 26

IV. Viselkedés 3 1 4 4

V. Életközösségek 13 3 16 16

VI: A Kárpát-medence természeti 

értékei
6 3 9 9

VII: Fenntarthatóság 8 2 10 10

VIII. Genetika 8 3 11 11

IX. Evolúció 11 3 14 14

ÖSSZESEN: 76 26

Az OH-BIO 09TB tankönyv jellemzői:

A tankönyvhöz készített tanmenet sajátosságai,



10. évfolyam, „A” -sorozat

1. Az emberi szervezet felépítése és működése –

Anyagforgalom

2. Az emberi szervezet felépítése és működése –

Érzékelés, szabályozás, lelki egyensúly

3. Az emberi nemek és a szaporodás

4. Az egészségügyi rendszer, 

elsősegélynyújtás

Tankönyvi fejezetek



5. Életközösségek

6. A Föld és a Kárpát-medence biológiai értékei

7. Bioszféra



Gondolkozz! Hozz döntést!
 Állapítsd meg az ábrán bemutatott néhány modellezett közösség táplálékhálózatáról, melyek 

lehetnek stabilabbak, és melyek kevésbé stabilak.
 Próbálj meg általános szabályt megalkotni arról, hogy mi az, ami inkább stabilizál egy 

közösséget, és mi az, ami inkább csökkenti a stabilitást!

Feladat minta - Életközösségek



Elemezz!
-Fogalmazd meg, hogy milyen adatok alapján, milyen összefüggést mutat be az ábra!
-Milyen abszolút különbség van a magyar férfiak és nők adatai között az ezredforduló idején?
-Hogyan változott a vizsgált időszakban a magyar nők és az EU-12 közötti relatív különbség?

Ábra: A 25-64 éves férfiak és nők agyérbetegségek miatti halálozásának alakulása Magyarországon és Európa 
régióiban (1980-2009)

Az emberi nemek - szaporodás



1. A biogén elemek és a szervetlen biogén vegyületek

2. A oxigéntartalmú szerves vegyületek áttekintése

3. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek áttekintése

4. A lipidek

5. A szénhidrátok

6. A fehérjék

7. A nukleinvegyületek

8. Az anyagcsere általános jellemzői

9. A szénhidrátok felépítése, a fotoszintézis 

10. Energianyerő folyamatok a sejtben, sejtoxidáció 

11. Energianyerő folyamatok a sejtben, az erjedés 

12. Az öröklődés molekuláris alapjai

13. A fehérjék felépítése

14. A gének megváltozásai, a mutációk

15. A genetikai változékonyság  és a génműködések szabályozása

16. Géntechnológia

17. A klónozás és a GMO szervezetek

18. Az emberi genom 

Sejtbiológia és molekuláris biológia

Összes óraszám 68 óra, ebből új lecke max 58.

A 10-es biológia B-változat leckesorrendje: 



19. Az emberi test, testalkat, testkép

20. Egészség, betegség, belső egyensúly

21. A legfontosabb orvosdiagnosztikai eljárások

22. A vér

23. A keringés szervrendszerének felépítése és működése

24. A szervezet belső védekezése

25. A keringési szervrendszer és az immunrendszer egészségtana

26. A légzés szervrendszerének felépítése és működése

27. A légzőrendszer egészségtana

28. A táplálkozás szervrendszere

29. Az egészséges táplálkozás

30. A táplálkozás szervrendszerének egészségtana

31. A kiválasztás szervrendszere és egészségtana

32. A bőr és egészségtana

Az emberi szervezet felépítése, működése és egészségtana



33. A mozgás szervrendszere és egészségtana – A vázrendszer

34. A mozgás szervrendszere és egészségtana – Az izomrendszer

35. A szabályozás működési elve

36. A hormonális szabályozás

37. A hormonális szabályozás egészségtana

38. Az idegi szabályozás működési elve

39. Az érzékszervek - A szem felépítése, működése és egészségtana

40. A mechanikai, a kémiai és a hőmérsékletérzékelő receptoraink

41. Az idegrendszer felépítése

42. A szomatikus szabályozás

43. A vegetatív szabályozás

44. Az idegrendszer egészségtana

45. Az emberi viselkedés biológiai alapjai

46. A testi és lelki egyensúly harmóniája

47. Mentális betegségek, függőségekAz idegrendszer

felépítése

Az idegrendszer

felépítése

Az emberi szervezet felépítése, működése és egészségtana



48. Az emberi nemek és a férfi nemi működések

49. A női nemi működések

50. A magzati élet 

51. A posztembrionális fejlődés

52. A családtervezés

53. Az egészségügyi rendszer működése

54. Elsősegélynyújtási alapismeretek

Az emberi szervezet felépítése, működése és egészségtana
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További tananyagfejlesztési tervek

Átdolgozandó általános iskolai tankönyvek (2 sorozat?)

Biológia - Egészségtan 7-8. Tankönyv - Kropog Erzsébet, Németh Andrea

Biológia - Egészségtan 7-8. Munkafüzet - Kováts Zsófia, Németh Andrea

Biológia 7-8.Biológia 7. Életközösségek, rendszerezés a 7. évfolyam számára
Biológia 7-8.Biológia 7. munkafüzet. Életközösségek, rendszerezés a 7.
évfolyam számára - Asztalos Gyuláné - dr. Paál Tamásné

Gondolkodásfejlesztő feladatgyűjtemény – „A”-sorozathoz, digitális formában, őszre 

Emelet szintű érettségire felkészítő tankönyv (jegyzéken lévő Fi könyvek átdolgozása, egy sorozat)

Integrált természettudomány, biológiai fejezetek – 11. évfolyam (kerettanterv alapján)

Digitális tananagfejlesztés ?



Köszönöm a figyelmet!


