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Tantárgy: Biológia 

 

 

 

Időkeret: 2 óra/hét 72 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Élet és energia 11 

Az ember szervezete és egészsége  

Testkép, testalkat és mozgás 6 

Anyagforgalom 12 

Érzékelés és szabályozás 13 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 10 

A lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 10 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 10 
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TÉMAKÖR:  ÉLET ÉS ENERGIA 

ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

– biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek 

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

– érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

– egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 

– ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle 

lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

– vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás 

sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten 

belüli helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

– a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti 

ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti 

anyagforgalmat; 

 

– FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat 

alapegyenletének ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

– Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának 

és technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

– A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

– Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a 

folyamatok vizualizálása és értelmezése 

– Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás 

diagramon való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 

FOGALMAK 

autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés, 

sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás..stb. 
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TEVÉKENYSÉGEK 

 

− Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet 

alapján  

− Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

− A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

− Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel 

− Keményítő kimutatása levélben 

− Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése 

− Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az 

élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: TESTKÉP, TESTALKAT, MOZGÁS 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

– az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több 

szempontot is figyelembe vesz; 

– a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

– a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez 

és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

– megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja 

az ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, 

érvényesíti az elővigyázatosság elvét. 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni 

adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

− az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az 

ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait; 

− elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, 

ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, 

értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai 

szerint 

– Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai 

jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezése.  

– A bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

– Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő 

vázizomzat együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

– Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a 

végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, 

egészségtani vonatkozások 

– A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 

FOGALMAK 

emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, fejváz, törzsváz, végtagváz, 

hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések..stb. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

– Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek 

és a mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről 

– Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése  

– Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

– Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében) 

– Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének 

összefüggéséről 

– A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések 

levonása 

– Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás 

módjainak azonosítása 

– Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése 

– Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának 

megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk 

gyakorlati bemutatása 
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TÉMAKÖR:  ANYAGFORGALOM 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

– azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos 

problémákat, a biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

– a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

– a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez 

és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

– a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az 

emberi szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai 

alapjait. 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− elsajátítja a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése 

alapján magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai 

alapjait elsajátítja 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb 

élettani funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

– Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges 

táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

– Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

– A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

– Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb 

betegségeinek elemzése  

– Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, 

a húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási 

módjának megismerése 

 

FOGALMAK 

bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas 

vérnyomás betegség, infarktus, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer…stb. 
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TEVÉKENYSÉGEK 

– A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

– Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

– A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 

– A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb 

mérések elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, 

vitálkapacitás-mérő készítése stb.) 

– A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során, 

érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

– Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

– Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR:  ÉRZÉKELÉS ÉS SZABÁLYOZÁS 

ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– azonos az előző témakörnél leírtakkal. 

A témakör tanulása során a tanuló: 

- az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

információs rendszerének biológiai alapjait 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb 

érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

– Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

– A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a 

mellékvese, a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak 

elemzése 

– Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon 

keresztül (pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér 

ozmotikus koncentrációjának szabályozása) 

– Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, 

a fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek 

elemzése, a betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni 

cselekvési lehetőségek számbavétele 
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FOGALMAK 

mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, 

belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, 

központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, 

védőoltás, gyulladás, allergia, fertőzés, járvány..stb 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

– A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-

térkép) 

– Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

– Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

– Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról  

– Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszint-

szabályozás stb.) 

– Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

– Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk 

és/vagy ábrák alapján 

– Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a 

megelőzési, védekezési módok feltárása 

– Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt 

kialakuló betegségekről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: AZ EMBERI NEMEK ÉS A SZAPORODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAI 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

− biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

− értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

− tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 
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A témakör tanulása során a tanuló: 

− ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket 

és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer 

egészségtanával; 

− biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és 

tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

− megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, 

orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

− ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait, 

értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

− felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a 

szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi 

szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

− A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb 

hormonok és hatásaik azonosítása 

− Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

− A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) 

megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

− A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

− Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás 

egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

− A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési 

módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

− A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú 

megbeszélése 

− Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

− A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek 

megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

− A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

− A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

− Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok 

anatómiai és időbeli elhelyezése 

− A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 

− A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani 

és pszichikai változások azonosítása 

FOGALMAK 

nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, 

petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és 

fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett 

rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok..stb. 
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TEVÉKENYSÉGEK 

−  A terhesség, a szülés folyamatairól és a magzati szűrővizsgálatok módjairól 

− A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító 

táblázat készítése 

− Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése 

− Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here, 

ivarsejtek) 

− A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és 

értelmezése 

− Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése 

− Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy 

védőnői előadás során 

− Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

− Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói 

kiselőadások formájában 

− Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: A LELKI EGYENSÚLY ÉS A TESTI ÁLLAPOT ÖSSZEFÜGGÉSE 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

– ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

– értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

– ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos 

 

A témakör tanulása során a tanuló: 

– a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz 

egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 



10 
 

– ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket 

meghatározó tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

– ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi 

az egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

– megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a 

tanulás és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

– biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a 

függőségekre vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás 

melletti érvelés 

− A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

− Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési 

folyamatokkal 

− Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben 

játszott szerepük értékelése 

− A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes 

agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése esettanulmányok alapján 

 

FOGALMAK 

 stressz, agykéreg, szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, emlékezés, érzelmek, drog, 

függőség..stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

− Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos 

ismeretterjesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés 

− Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 
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TÉMAKÖR: AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek 

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

– ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos 

applikációkat; 

– az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

– a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez 

és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

– a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket 

–  

A témakör tanulása során a tanuló: 

− ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli 

ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

− megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás 

módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 

− ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének 

lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait; 

− ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia, 

asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

− korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek alkalmazásával 

képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) 

hívni, valamint elsősegélyt nyújtani; 

− az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi elsősegélynyújtással 

kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel kialakításában és az 

elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

− szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel 

(vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, 

szabad légút biztosítása); 

− ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat 

 

 

 



12 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

– A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes 

módszereinek és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

– Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése 

(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén  

– alapuló elfogadása 

– A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk 

csökkentésének megismerése 

– A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel 

kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

– A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a 

népességre kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

– Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbetegségek 

életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló életvitel kialakítása 

– A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos 

applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

– Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő 

kivitelezése szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

– A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

– A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a 

halál nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az 

elsősegélynyújtó haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

– A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati 

alkalmazása 

– A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése, 

alkalmazásuk képességének megszerzése 

– Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati 

elsajátítása 

– Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése 

– Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

– Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető 

ellátási teendőinek megismerése 

– Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése 

– Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

– Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 
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FOGALMAK 

laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok, 

népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos 

állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai, 

mérgezések típusai..stb 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése, 

elemzése, alkalmazásuk kritikai megítélése 

− Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés 

a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről 

− Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása 

− Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

− Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai 

a betegellátás fokozatairól, módjairól 

− Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai 

jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

− A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

− Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok 

elvégzése 

 


