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A NATÚRA-SOROZAT 

 

 Új biológia tankönyveink a Natúra-sorozatban jelennek meg. A sorozat az általános 

iskolák 7–8. évfolyamára és a szakiskolák 9–10. évfolyamára készül. A kiadó szándéka az, 

hogy különösen azok az iskolák, ahol sok a tanulási nehézségekkel küzdő diák, találjanak 

megfelelő taneszközöket. A sorozat tankönyvei tartalmukban megfelelnek a kerettantervnek, 

módszertanilag jól kidolgozottak, a tankönyvek és a munkafüzetek szerkesztésében számos 

tanulást segítő technikát is alkalmazunk. Az általános iskolai tankönyvekhez munkafüzetek 

és ellenőrző feladatlapok is tartoznak. 

A NATÚRA 8. 

 Új tankönyvünk és a hozzá készült új munkafüzet Kovács István: Biológia 7. és Victor 

András Biológia 8. című, sok kiadást megélt tankönyveinek és munkafüzeteinek átdolgozása a 

tantervi követelményeknek megfelelően. 

Az eredeti tankönyvek igen sikeresek voltak, több generáció e tankönyvekkel kezdte el 

biológiai tanulmányait. A könyveket a szaktanárok és a tanulók egyaránt kedvelték, mivel jól 

tanítható és jól tanulható formában dolgozták fel a tanterv által előírt ismeretanyagot. 

Bármennyi erénye is volt e tankönyveknek, mégis megérettek a korszerűsítésre. Nemcsak a 

folyamatos tantervi módosítások tették szükségessé az újabb feldolgozást, hanem az elmúlt, 

közel két évtized alatt a tankönyvek egyes tartalmi elemei elavultak, más részei hiányosak 

(egészségtan). Változtak ugyanis a biológia-egészségtan tantárgy tanításának feltételei, és 

sokat fejlődött a tankönyvek esztétikai megjelenítése is. 

 

 A Natúra 8. olyan átdolgozás, amelyben a korábbi tankönyv minden erényét 

megőrizte, ugyanakkor eleget tesz a legújabb követelményeknek is. 

Az Útmutató 15. oldalán található táblázatban rövid összehasonlításban bemutatjuk, hogy 

miben egyezik és miben különbözik a Natúra-, illetve a Biotéka-sorozatban megjelent két 

biológia tankönyvcsalád. 

A TANANYAG 

 A kerettantervnek megfelelően a 8. osztályos biológia tantárgy tananyaga az emberi 

szervezet felépítése és működése. A diákok tehát ebben az évben saját magukról, saját 

testükről – és valamennyire lelki működéseikről is – tanulnak. A motiváltsággal ezért 

valószínűleg nem lesz probléma. Az emberi szervezet minden részletét, minden 

szervrendszerét sorra vesszük; nem hagyjuk ki a legbonyolultabbat, a szabályozást, s nem 

kerüljük el a „kényes témát”, a szaporító szervrendszert sem. 

 

A TANKÖNYV 

 A fő fejezetek: 1. Az élőlények szerveződési szintje, 2. Anyagcsere, 3. Szabályozás, 4. 

Szaporodás, egyedfejlődés. A tankönyv fejezetei teljes mértékben megegyeznek a 

kerettantervben megadott fejezetcímekkel: szerveződés, bőr, mozgás, táplálkozás, légzés, 

keringés, kiválasztás, szabályozás, szaporodás és egyedfejlődés. Ez egyébként teljesen 

kézenfekvő, hiszen a szaktudomány szerint is ezek az emberi szervezet legfontosabb 

működései, illetve szervrendszerei. 

 A tankönyv a kerettanterv által előírt új ismeretanyagot 35 tanítási órában (leckében) 

dolgozza fel. A tananyagot a tankönyv tanórai egységekre bontja, s így megkönnyíti az órák 

megtervezését, megtartását. Az egyes témakörök ismeretanyaga közötti különbségek miatt 

egy-egy életműködés vagy szervrendszer hol egy, hol csak több órába fér bele. A tagolás 



értelemszerűen esetleges, ezért a tanároknak lehetőségük van másfajta órákra tagolást 

alkalmazni. Olyanra nincs példa a tankönyvben, hogy (kitöltendő a 45 percet) két teljesen 

különböző téma kerülne egy leckébe. Olyan viszont több is van, hogy valamely témát több, 

egymás utáni órán tárgyalunk. Pl. az érzékszervekre két órát szánunk. 

 Minden lecke végén vannak kérdések, amelyekkel a tananyag elsajátítását 

(megjegyzését) – vagy esetenként a megértését is – ellenőrizni lehet. Pl.: „A fül melyik 

részében alakul át az inger ingerületté?” Ezeknek a kérdéseknek a gyakorlati felhasználása 

történhet magán az órán is; akár az óravégi összefoglalás is építhető ezekre a kérdésekre. 

Hasznosak lehetnek e mellett a diákok otthoni tanulása során önellenőrzésre is. Ilyenkor 

azonban mindig marad bizonyos kétely, hogy valóban jól válaszolt-e (önmagának) a gyerek a 

kérdésre. Nincsenek a leckék elején olyan kérdések, amelyek a megelőző ismeretek 

felelevenítését célozzák. Ezt a feladatot tehát a pedagógusnak kell megoldania. 

 Elgondolkodtató kérdések. Minden leckében van egy olyan kérdés, amelynek az a 

célja, hogy a diákok – a tanárral együtt! – elgondolkozzanak, morfondírozzanak, 

asszociáljanak. Pl.: „Mi lehet az oka annak, hogy az érzéseket a szívvel hozzuk 

összefüggésbe?” Vagy: „Mennyiben nem gazdaságos módja a salakanyagok eltávolításának a 

lombhullatás?” Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban talán az az első gondolata a tanárnak, 

hogy nem is válaszolhatók meg egyértelműen. Lehetséges. De ezek nem is feltétlenül 

megválaszolandó kérdések, hanem olyan „provokációk”, amelyek a tananyag megértését 

célzó, de annál szélesebb körű gondolkodást szeretnének megindítani. Nem baj tehát, ha nem 

alakul ki egyetértés az osztályban arról, hogy a lombhullatás gazdaságos megoldás-e vagy 

sem. Az lenne baj, ha nem indul meg a gyerekek (és a tanár) fantáziája, s nem alakul ki vita a 

pro és kontra érvek alapján.  

 A leckevégi érdekességek. Minden lecke végén vannak apró betűs kiegészítések. 

Ezeknek a megtanítása nem kötelező, a számonkérése pedig egyenesen helytelen. Akármilyen 

érdekesek ezek a kiegészítések, valahol határt kell szabnunk annak, hogy mi kerül bele a 

megtanulandó tananyagba, s mi az, ami már nem fér bele. Leginkább a felkeltett kíváncsiság 

kielégítése, illetve a további érdeklődés felkeltése a céljuk ezeknek a bekezdéseknek. 

 Az „Olvasmányok, érdekességek” fejezete. A tankönyv végén van 9 olvasmány, 

amely csupa-csupa kiegészítő anyag, vagyis nem kötelező tananyag. Ezek olyan 

témakörökkel foglalkoznak, amelyek a mai biológia tudomány – és társtudományai – 

legizgalmasabb problémái, s egyúttal valószínűleg a 8. osztályos tanulók számára is izgalmas 

és fontos kérdések. Pl. a szinte hírhedtté vált génmanipuláció és klónozás, az „örök sláger”, az 

elhízás és a fogyókúra, s nem utolsó sorban az alkohol és a többi drog. Van két fejezet, amely 

a környezetvédelem legfontosabb kérdéseit tárgyalja. Az egyik a szakmai szempontokat veszi 

sorra (víz, levegő, élővilág, talaj stb.), a másik pedig a kérdéskör emberi oldalát, vagyis azt, 

hogy mi, emberek mennyiben vagyunk felelősek a globális gondokért, s mit tehetünk azok 

megelőzéséért, illetve megoldásáért. Ezeket a fejezetek azért tettük a tankönyv végére, mert 

azt gondoljuk, hogy ezek a nem kötelező, de nagyon „fontos” témák talán a legalkalmasabbak 

arra, hogy az év vége felé az iskolából már-már kifelé néző nyolcadikosok figyelmét lekössék. 

Megtehetjük azonban azt is, hogy ezeket a kiegészítő fejezeteket nem egy csokorban, az év 

végén beszéljük meg a gyerekekkel, hanem beiktatjuk a vonatkozó tananyagfejezetébe. Ha ezt 

a megoldást választjuk, akkor jó helye lehet az egyes kiegészítő témáknak az alábbi leckék 

után:



 

Kiegészítő anyag Mely lecke után javasoljuk – és miért? 

Géntechnika A sejt és a szövetek – mert itt van szó az örökítő anyagról 

Klónozás Az ember egyedfejlődése 

Allergia Fertőzés, betegség – mert itt van szó az immunizálásról 

Légzésünk egészsége – mert zömmel légzőszervi allergiával 

találkozunk 

Elhízás, fogyókúra Az egészséges táplálkozás 

Keringési betegségek Keringési rendszerünk egészsége 

Mesterséges szív A szív betegségei 

Szervátültetések A különböző szervek egészsége 

Drog Ideg- és hormonrendszerünk egészsége 

Környezeti gondjaink Maradjon év végére! 

Felelősségünk a Földért Maradjon év végére! 

 

 A tankönyv színes. Közel 180 fotót és háromféle ábratípust tartalmaz. Vonalas rajzok, 

amelyek valamely szerkezetnek vagy folyamatnak a logikáját próbálják érzékeltetni. Ezek 

leegyszerűsített, sematikus ábrázolások, amelyek azzal, hogy elhanyagolják a valóság sok-sok 

részletét, megkönnyítik a megértést. Vannak olyan ábrák, amelyek valamely szervünk, 

szervrendszerünk felépítését viszonylag pontosan mutatják be. A viszonylagosságon itt is 

hangsúly van, hiszen nem anatómiai pontossággal kell megismerniük a tanulóknak az egyes 

szerveket. És végül vannak humoros rajzok is. Ezek azonban nem csak a jókedv 

megteremtését célozzák. Esetenként – a humoros felszín alatt – nagyon komoly tartalmi 

mondanivalójuk van. Érdemes tehát ezeket is megbeszélni. Mind a háromféle ábra tananyag. 

 Más információforrások. A kerettanterv fontos tevékenységformaként említi 8. 

osztályban az önálló ismeretszerzést és -feldolgozást. Ez azt jelenti, hogy nem jó, ha csak és 

kizárólag a tankönyvre támaszkodunk. Tekintsük inkább a tankönyvet afféle minimumnak, s 

törekedjünk arra, hogy a diákok – eleinte persze tanári segítséggel – egyre inkább másféle 

információforrásokat is felhasználjanak az emberi szervezet megismeréséhez. Ilyenek 

lehetnek egyes folyóiratok, ismeretterjesztő kiadványok, és ilyen lehet a világháló is. Ezekkel 

is meg kell tanulnunk bánni.  

 Egészséges életmódra nevelés. A kerettanterv is kiemeli az egészséges életre nevelés 

fontosságát. Ezt a szempontot a tankönyv is hangsúlyosan figyelembe veszi. Valamennyi 

szervrendszer tárgyalását egy olyan lecke fejezi be, amely az adott szervek egészségével, 

annak megőrzésével vagy helyreállításával foglalkozik. (Ez alól csak a kiválasztás a kivétel; 

ott ugyanis egy leckébe került a szervrendszer és annak egészsége.) Az egészségre nevelés 

nem nélkülözheti a veszélyek, ártalmak és a fontosabb betegségek ismertetését, a hangsúly 

azonban mindenhol a megelőzésen kell legyen, vagyis az egészséges életmód kialakításán. 

 

A MUNKAFÜZET 

 A megújult munkafüzet közel 60 oldalas (raktári száma: NT-00874/M/1). Nagyon 

nyomatékosan szeretnénk leszögezni, hogy a munkafüzet nem az ellenőrzés, hanem a tanulás 

segédeszköze. (Ezt az álláspontot erősíti meg az is, hogy külön témazáró feladatlapok is 

készültek a tankönyvhöz.) Használhatjuk a munkafüzetet a tanórán is, s használhatják azt 

tanulási segédanyagként a diákok otthon is, de a lényeg mindenképpen azon van, hogy a 

munkafüzeti feladatoknak a memorizálás, a lényeg-kiemelés vagy a megértés segítése a célja. 

Minden tankönyvi leckéhez tartozik munkafüzeti egység. 



 Munkáltató órák. A tankönyvi fejezetekhez tartozó munkafüzeti leckéken túl van még 

öt olyan munkafüzeti egység, amelyhez minden ismeret magában a munkafüzetben van. Ezek 

az ún. munkáltató órák. Jobb lenne talán „munkáltató” helyett „vizsgálódó” órát mondani, 

hiszen a „munkáltatás” egyszerűen azt jelenti, hogy a diákok tevékenykedtetése; márpedig 

minden munkafüzeti feladat elvégeztetése munkáltatás a szónak ebben az értelmében. Ezeken 

az órákon annyival történik több, hogy a hangsúly a gyerekek által ténylegesen elvégzendő 

megfigyelésekre, vizsgálatokra helyeződik. 

 A munkáltató órák vizsgálatait csak a praktikusság szempontjai miatt csoportosítottuk 

és alakítottuk önálló órákká. Így ugyanis talán egyszerűbb megszervezni a vizsgálatok 

tényleges elvégzését. Tudnunk kell azonban, hogy didaktikailag nem jó, ha a vizsgálódás, 

mint elsődleges információszerzés időben el van szakítva a vonatkozó fogalom-rendszer 

megtanulásától. Az tökéletes tehát (didaktikailag!) az lenne, ha a munkáltató órák egyes 

vizsgálatait beépítenénk az új anyag tárgyaló órák anyagába.  

 A munkafüzetben található feladatok. A munkafüzet egyfajta kínálatot nyújt a 

lehetséges tevékenységekből. Az azonban a pedagógus joga, hogy eldöntse: a kínált feladatok 

közül melyeket alkalmaz a tanórán, s melyeket ajánl a gyerekeknek otthoni munkára. 

Kulcsfontosságú pont, hogy a munkafüzet által kínált feladatok távolról sem jelentik az összes 

lehetőséget. Nagyon hangsúlyosan bíztatni szeretnénk a kollégákat arra, hogy – ha van erejük, 

idejük, ötletük – találjanak ki és alkalmazzanak az órán saját készítésű feladatokat is. Akár a 

munkafüzet nyomán, akár attól teljesen függetlenül. A „saját” feladatoknak nagy előnyük 

lehet az, hogy az adott osztályokra vannak szabva. (Nehézségük persze az, hogy nincsenek 

eleve, kinyomtatva minden gyerek előtt.) 

 A munkafüzeti feladatok pontos megoldásaival kapcsolatos bizonytalanságok 

elkerülésére a szaktanároknak ajánljuk a tankönyvcsaládhoz készült ezen Útmutató és 

tananyagbeosztás (R-398) internetes használatát, ahol a munkafüzeti feladatok megoldásait 

(RE00874/M/1) is közöljük. 

 

AZ ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK 

 Az ismeretek ellenőrzésére és értékelésére szolgáló témazáró feladatlapok A és B 

változatban készültek (raktári száma: NT-00874/F/1). Az egyes feladatlapok tartalma a 

következő fejezeteket öleli fel: 

1. Az élőlények szerveződése. A kültakaró és a mozgás 

2. Az anyagcsere 

3. Szabályozás 

4. Szaporodás és egyedfejlődés 

 

 Az ellenőrző feladatlapok a munkafüzethez hasonló jellegű feladatokat tartalmaznak. 

Így nem okozhatnak meglepetést a tanulóknak. Az alkalmazott feladatok számát és 

nehézségét úgy állítottuk be, hogy egy-egy feladatlap egy tanórán belül megoldható legyen. 

Az A és B változatok a lehetőségekhez mérten egyforma nehézségűek és idő-igényűek. 

A feladatlapok pontszámának osztályzatra való átváltási módját illetően nincs előírás. A 

pedagógiai szakirodalom ugyan számos átváltási módszert (elvet) ismer, a legjobb, ha a tanár az 

iskola, az osztály, az előzmények és az adott helyzet ismeretében húzza meg a ponthatárokat. A 

feladatok értékeléséhez pontszámokat rendeltünk. Az összesített teljesítményt %-ban 

számoljuk, és mellé szöveges értékelést javasolunk. 

A feladatlapok pontos megoldásaival kapcsolatos bizonytalanságok elkerülésére a 

szaktanároknak ajánljuk a tankönyvcsaládhoz készült ezen Útmutató és tananyagbeosztás   

(R-398) internetes használatát, ahol a munkafüzeti feladatokkal együtt az ellenőrző 

feladatlapok megoldásait (RE00874/M/1) is közöljük. 

 



 Tanmenet-változatok. A fenti, kiegészítő anyag fejezetekkel kapcsolatos gondolatok is 

azt sugallják, hogy a tanmenet nem „szentírás”, a leckék sorrendjén viszonylag szabadon lehet 

változtatni. Nincs jelentősége annak, hogy a bőrrel foglalkozunk előbb, s utána a mozgás-

szervrendszerrel, vagy fordítva. Mindegy, hogy a légzés van előbb, s aztán a táplálkozás, vagy 

fordítva. Dönthetünk úgy is, hogy a kiegészítő anyag fejezeteket az év végén tárgyaljuk meg, 

s úgy is, hogy beépítjük azokat a megfelelő témakörökbe. Az a tanmenet-javaslat tehát, 

amelyet ez a füzet tartalmaz, csak egy a lehetséges változatok közül. Bizonyos szempontok 

figyelembevételével ez tűnik a legjobb sorrendnek, de akkor sem az egyedül üdvözítő.



JAVASOLT TANANYAGBEOSZTÁS 

Évi 56 órára 

 

Óra- 

szám 
Az óra címe Képzési célok, követelmények 

1. Mit tanulunk az idén? 

Ismerkedés a tankönyvvel és a 

munkafüzettel. A főbb fejezetek 

áttekintése. 

Motiválás. A követelmények megbeszélése. 

Az évi munka szervezése. 

2. Mit tanultunk tavaly? A 7. osztályos tananyag vázlatos átismétlése; kiemelten a 

növények és állatok rendszere és az egyes csoportok 

jellemzői. 

AZ ÉLŐLÉNYEK SZERVEZŐDÉSE 

(10 óra) 

3. Az élő szervezet Fogalmak: 

 egysejtű 

 soksejtű 

 szövet 

 szerv 

 szervrendszer 

 szervezet 

4. A sejt és a szövetek Fogalmak: 

 sejthártya 

 sejtplazma 

 sejtmag 

 örökítő anyag 

 hámszövet 

 támasztószövet 

 kötőszövet 

 izomszövet 

 idegszövet 

5. Munkáltató óra: A sejt anyagainak 

vizsgálata 

Vizsgálatok: 

 víz 

 ásványi anyagok 

 keményítő 

 fehérje 

 zsírok-olajok 

6. A bőr Fogalmak: 

 hám 

 irha 

 bőralja 

 védelmi vonal 

7. Fertőzés, betegség Fogalmak: 

 fertőzés 

 védettség és fajtái 

 élősködő 

 kórokozó 

 terjesztő 



 

Óra- 

szám 
Az óra címe Képzési célok, követelmények 

8. Bőrünk egészsége Nevelési célok: 

 tisztaság-igény 

 higiénia 

 ízlés 

9. A mozgás szervrendszere Fogalmak: 

 hely- és helyzetváltoztatás 

 csontváz és főbb részei 

 varrat, ízület, összenövés 

 izomzat, fontosabb izmok 

10. Mozgásszerveink  

egészsége 

Fogalmak: 

 rándulás, ficam, törés 

 helyes testtartás, csípőficam 

Nevelési célok: 

 mozgás-igény 

 megelőzés 

11. Összefoglalás I. 

Az élőlények szerveződési szintjei 

Ismétlő rendszerezés 

12. Ellenőrzés Ellenőrző feladatlapok I. 

Az anyagcsere 

(14 óra) 

13. Légzés Fogalmak: 

A légzőszervrendszer részei 

 orrüreg 

 garat 

 gége 

 légcső 

 hörgők, hörgőcskék 

 léghólyagok (a külső és belső légzés folyamata) 

 mellhártya, rekeszizom 

14. Munkáltató óra: A légzéssel 

kapcsolatos vizsgálatok 

Vizsgálatok: 

 szén-dioxid 

 tüdő-térfogat 

 oxigén-fogyasztás 

 mellkasi és hasi légzés 

15. Légzésünk egészsége Fogalmak: 

 nátha 

 torokgyulladás, mandulagyulladás 

 légcsőhurut 

 tüdőgyulladás 

 Nevelési célok: 

 a tüdő edzésének igénye 

 a dohányzás káros hatásai 

 megelőzés 

 



 

Óra- 

szám 
Az óra címe Képzési célok, követelmények 

16. A tápanyagok Fogalmak: 

 étel, élelmiszer, tápanyag 

 építőanyag – fűtőanyag 

 fehérje 

 cukor és keményítő 

 zsír 

 szervetlen tápanyag 

17. A vitaminok Fogalmak: 

 vízben és zsírban oldódó 

 A, B1, B12, C és D vitamin 

18. Az ember emésztőszervrendszere Fogalmak: 

 elő-, közép- és utóbél 

 fog és részei 

 nyálmirigyek 

 gégefedő, nyelőcső 

 gyomor, gyomornedv 

 vékonybél, vastagbél, végbél 

 epe, hasnyál, bélnedv 

19. Munkáltató óra: A táplálkozással 

kapcsolatos vizsgálatok 

Vizsgálatok: 

 nyál 

 gyomornedv 

 epe 

 C-vitamin 

20. Az egészséges táplálkozás Fogalmak: 

 vitaminhiány 

 fogszuvasodás 

 hasmenés 

 gyomorfekély 

 féregnyúlvány-gyulladás 

Nevelési célok: 

 rendszeres táplálkozás igénye 

 egészséges táplálkozás igénye 

 száj-higiénia igénye 

21. Vérkeringés Fogalmak: 

 szív és részei 

 pulzus 

 nagy vérkör, kis vérkör 

 vérér és fajtái 

 vér és nyirok 

 nyirokvezeték, nyirokcsomó 

22. Az ember vére Fogalmak: 

 vörösvérsejt, fehérvérsejt, vérlemezke 

 második védelmi vonal 

 immunitás, védettség 

 vércsoport 

 vérátömlesztés 



 

Óra- 

szám 
Az óra címe Képzési célok, követelmények 

23. Keringési rendszerünk egészsége Fogalmak: 

 vérnyomásbetegségek 

 érelmeszesedés 

 szívinfarktus 

 agyvérzés 

 visszérgyulladás 

 vérszegénység 

 fehérvérűség 

Nevelési célok: 

 megelőzésre törekvés 

 egészséges életritmusok igénye 

24. A kiválasztás Fogalmak: 

 vese 

 húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső 

 szűrlet 

 vizelet 

 hólyaghurut 

 vesemedence-gyulladás 

 vesekő 

25. Összefoglalás II. 

Szabályozás 

Ismétlő rendszerezés 

26. Ellenőrzés Ellenőrző feladatlapok II. 

Szabályozás 

(13 óra) 

27. A szabályozás lényege Fogalmak: 

 belső környezet 

 szabályozás – kibernetika 

28. A hormonrendszer Fogalmak: 

 külső és belső elválasztás 

 hormon, belső elválasztású mirigyek 

 agyalapi mirigy 

 pajzsmirigy 

 hasnyálmirigy 

 mellékvese 

29. Érzékelés I. Fogalmak: 

 inger, ingerület, érzéklet 

 receptor 

 érzékszerv 

 szem és részei 

30. Érzékelés II.  külső, közép- és belső fül 

 félkörös ívjárat 

 ízlelés 

 szaglás 

 a bőr mint érzékszerv 



 

Óra- 

szám 
Az óra címe Képzési célok, követelmények 

31. Munkáltató óra: Vizsgálatok az 

érzékeléssel kapcsolatban 

Vizsgálatok: 

 közeli és távoli tárgy nézése 

 két szemmel nézés 

 a szemgolyó helyzete 

 keserű íz érzékelése 

 tapintópontok térképe 

32. Idegrendszer, idegsejt Fogalmak: 

 szabályozás 

 központosult idegrendszer 

 csőidegrendszer 

 idegsejt és részei 

 ingerület-vezetés és -átadás 

33. Az idegrendszer felépítése Fogalmak: 

 érző- és mozgatóidegsejt 

 ideg 

 központi idegrendszer 

 agy és részei 

 gerincvelő 

 környéki idegrendszer 

34. Reflexek Fogalmak: 

 visszajelentés 

 reflexkör 

 feltétlen reflex 

 feltételes reflex 

35. Zsigeri idegrendszer Fogalmak: 

 zsigerek, szervek 

 szomatikus idegrendszer 

 zsigeri idegrendszer 

 a szívműködés szabályozása 

 a légzés szabályozása 

36. Munkáltató óra: Vizsgálatok a 

szabályozással kapcsolatban 

Vizsgálatok: 

 belégzés szabályozása 

 szívritmus szabályozása 

 a szem védekező reflexei 

 mindennapi feltételes reflexek 

37. Ideg- és hormonrendszerünk 

egészsége 

Fogalmak: 

 alvás 

 az idegrendszerre ható anyagok 

 agyvérzés 

 idegösszeroppanás 

 elmebajok 

 hormonális betegségek 

Nevelési célok: 

 aktív pihenésre igény 

 drogok, kávé, alkohol, cigaretta kerülése 

 változatos életre törekvés 

38. Összefoglalás III. 

Szabályozás 

Ismétlő rendszerezés 



 

Óra- 

szám 
Az óra címe Képzési célok, követelmények 

39. Ellenőrzés Ellenőrző feladatlapok III. 

Szaporodás és egyedfejlődés 

(7 óra) 

40. Az ember szaporító szervrendszere Fogalmak: 

 here 

 hímivarsejt 

 hímvessző 

 petefészek, petevezeték 

 petesejt 

 méh 

 hüvely 

 menstruáció 

 zigóta 

41. Férfi és nő Fogalmak: 

 elsődleges nemi jellegek 

 másodlagos nemi jellegek 

 tanult nemi jellegek 

 női nemi ciklus 

 nemi hormonok aránya 

42. Az ember  

egyedfejlődése I. 

Fogalmak: 

 embrió, magzat 

 magzatburok, méhlepény, köldökzsinór 

 szülés 

 újszülöttkor 

 csecsemőkor 

 kisgyermekkor 

43. Az ember  

egyedfejlődése II. 

Fogalmak: 

 második gyermekkor 

 serdülőkor 

 ifjúkor 

 felnőttkor 

 öregkor 

 növekedés és fejlődés 

44. A szaporító szervrendszer és a 

szexuális élet egészsége 

Fogalmak: 

 biológiai érés, ill. érettség 

 nemi betegség 

Nevelési célok: 

 a nemi szervek higiéniájának igénye 

 a felelőtlen és öncélú szexualitás kerülése 

45. Összefoglalás IV. 

Szaporodás, egyedfejlődés 

Ismétlő rendszerezés 

46. Ellenőrzés Ellenőrző feladatlapok IV. 

Év végi áttekintés 

(2 óra) 

47. Év végi összefoglalás Ismétlő rendszerezés 



 

Óra- 

szám 
Az óra címe Képzési célok, követelmények 

48. Év végi ellenőrzés Ellenőrző feladatlapok, feletetések 

Kiegészítő anyagok 

(8 óra) 

49. Géntechnika, klónozás  

50. Allergia  

51. Elhízás, fogyókúra  

52. Keringési betegségek  

53. Mesterséges szív; szervátültetés   

54. Drog  

55. Környezeti gondjaink  

56. Felelősségünk a Földért  
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