
Új elemek a biológia érettségi 

követelményben (NAT 2020)

Biológia szakmai nap, 2021. június 2. 



Változások a NAT 2012-hoz képest 



A NAT  kompetenciáinak változása

Az új kompetenciák, 2020 A korábbi kompetenciák, 2012

A tanulás kompetenciái A hatékony önálló tanulás kompetenciája

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és 

idegen nyelvi

Anyanyelvi kommunikáció

Idegen nyelvi kommunikáció

Digitális kompetenciák Digitális kompetenciák

Matematikai gondolkodási kompetencia Matematikai kompetenciák

Személyes és társas kapcsolati komp. Szociális és állampolgári kompetenciák

Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság Esztétikai, művészeti tudatosság komp.

Munkavállalói, vállalkozói kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói k.

? Természettudományos és technikai komp.



Változások a korábbi szabályozáshoz képest 1. 

•megjelenik az aktív tanulás, a tanulói

kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási

lehetőségek biztosítási kötelezettsége,

•megjelenik a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, az

eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a differenciált

tanulásszervezési eljárások,

•az alaptanterv minden tanévben ajánlja több

multidiszciplináris óra megszervezését,



Változások a korábbi szabályozáshoz képest 2. 

•A 7-8. évfolyamon az oktatás a biológia, a kémia és a fizika, földrajz 

tantárgyak keretében valósul meg, de a diszciplináris tartalmak egy 

integrált természettudományos tantárgy részeként is oktathatók 

évfolyamonként heti két órában. 

•A 7-8. évfolyamokon összesen továbbra is heti 3 óra (1+2, illetve 

2+1) jut a biológia, fizika, kémia és földrajz tanítására, a középiskolai 

évfolyamokon a biológia és fizika tanítására biztosított összes heti 

óraszám 6-ról 5-re, a kémia és földrajz esetében pedig 4-ről 3-ra 

csökken. 



Változások a korábbi szabályozáshoz képest 3. 

• A gimnáziumokban a 9-12. évfolyamokon a természettudományos 

oktatás továbbra is diszciplináris bontásban valósul meg, de a fizika, 

kémia, biológia földrajz tantárgyak négy évre eső heti összes óraszáma 

20-ról 15 órára csökken. 

• Az általános iskolák 1-2. évfolyamán megszűnik a környezetismeret 

tantárgy oktatása, amely csak a továbbiakban csak a 3-4. évfolyamokon 

történik.

https://www.petroczigabor.hu/cikkek/igazgato_kollegaknak/modositott_nat_bevezetese.html

https://www.petroczigabor.hu/cikkek/igazgato_kollegaknak/modositott_nat_bevezetese.html


Az óraszámok 

változása 

https://www.petrocziga

bor.hu/cikkek/igazgato_

kollegaknak/modositott

_nat_bevezetese.html

https://www.petroczigabor.hu/cikkek/igazgato_kollegaknak/modositott_nat_bevezetese.html


A biológia érettségi követelmény 

szerkezetének változásai



Gondolkodási szintek (Bloom-féle taxonómia)

1. Emlékezés: A releváns információk előhívása a hosszú távú emlékezetből. 

2. Értelmezés: A jelentések értelmezése az instrukciók alapján. 

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

4. 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. 

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

funkciónak, ítéletalkotás értékekről, eszmékről. 

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

az elemek struktúráját átszervezni. 



Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak: a tudományt és a tudást konstruáló 

alapfogalmak. 

A kulcsfogalmak segítséget adnak a tények, jelenségek 

gondolati és logikai egységbe rendezéséhez. 

Olyan általános tudást hordoznak, amely új helyzetekben is 

hatékonyan alkalmazható. 

Az érettségi követelményekben megjelenített kulcsfogalmak 

alapként szolgálnak, vagyis szükségesek, de nem minden 

esetben elégségesek az adott gondolkodási művelet által 

meghatározott követelmények teljesítéséhez (minimális 

fogalmi követelmény). 



A követelményrendszer felépítése a jelenlegi követelményrendszerben



A követelményrendszer felépítése az új követelményrendszerben



A követelményrendszer nagy témakörei

Régi Új

1. Bevezetés a biológiába 1. Bevezetés a biológiába 

2. Egyed alatti szerveződési szint 2. Egyed alatti szerveződési szint 

3. Az egyed szerveződési szintje 3. Az egyed szerveződési szintje 

4. Az emberi szervezet 4. Az emberi szervezet 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 5. Egyed feletti szerveződési szintek 

6. Öröklődés, változékonyság, 

evolúció

6. Öröklődés, változékonyság, 

evolúció 



1. Bevezetés a biológiába

Régi Új

1.1. A biológia tudománya 1.1. A biológia tudománya 

1.2. Az élet jellemzői 1.2. Fizikai, kémiai alapismeretek 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek

2. Egyed alatti szerveződési szint

Régi Új

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2.2. Az anyagcsere folyamatai 2.2. Az anyagcsere folyamatai 

2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 



3. Az egyed szerveződési szintje

Régi Új

3.1. Nem sejtes rendszerek 3.1. Nem sejtes rendszerek 

3.2. Önálló sejtek 3.2. Sejtes rendszerek 

3.3. Többsejtűség 3.3 Többsejtű eukarióták

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 



4. Az emberi szervezet

Régi Új

4.1. Homeosztázis 4.1. Homeosztázis, rendszerszemlélet 

4.2. Kültakaró 4.2. Kültakaró

4.3. A mozgás 4.3. A mozgás 

4.4. A táplálkozás 4.4. A táplálkozás 

4.5. A légzés 4.5. A légzés 

4.6. Az anyagszállítás 4.6. Az anyagszállítás 

4.7. A kiválasztás 4.7. A kiválasztás 

4.8. A szabályozás 4.8. A szabályozás 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 



5. Egyed feletti szerveződési szintek

Régi Új

5.1. Populáció 5.1. Populáció

5.2. Életközösségek (élőhelytípusok) 5.2. Életközösségek (élőhelytípusok)

5.3. Bioszféra 5.3. Bioszféra

5.4. Ökoszisztéma 5.4. Ökoszisztéma

5.5. Környezet- és természetvédelem 5.5. Környezet- és természetvédelem

5.6. Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció

Régi Új

6.1. Molekuláris genetika 6.1. Molekuláris genetika 

6.2. Mendeli genetika 6.2. Mendeli genetika 

6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 6.3. Evolúció 

6.4. A bioszféra evolúciója 6.4. A bioszféra evolúciója 



Az érettségi felépítése: a középszint változásai

Írásbeli vizsga (új) Szóbeli vizsga (új)

150 perc 15 perc

6-12 feladatból álló 

feladatsor 

(100 részfeladat) 

A) feladat: egy téma 

kifejtése

B) feladat: projektmunka 

vagy

gyakorlati feladat

Az A) és B) feladatokra 

adott feleletek felépítése, 

nyelvi 

kifejezőkészség 

100 pont 20 pont 25 pont 5 pont

Írásbeli vizsga (régi) Szóbeli vizsga (régi)

120 perc 15 perc

6-12 feladatból álló 

feladatsor (80 részfeladat) 

A) feladat: projektmunka* 

vagy gyakorlati feladat 

B) feladat: egy téma 

kifejtése 

Az A) és B) feladatokra 

adott feleletek felépítése, 

nyelvi 

kifejezőkészség 

100 pont 20 pont 25 pont 5 pont



Az érettségi felépítése: emeltszint

Nincs változás (egyelőre…)!

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

240 perc 20 perc

Egy 8-10 

feladatot 

tartalmazó 

feladatsor 

Irányított esszét 

is tartalmazó 

választható 

problémafeladat 

A) feladat: 

A közzétett 

tételcímeknek megfelelő
feladat kifejtése 

megadott szempontok 

alapján.

B) feladat: 

Biológiai problémát 

tartalmazó szöveg, illetve 

az abban leírt kísérlet 

elemzése, értékelése 

megadott szempontok 

alapján.

Az A) és B) feladatokra 

adott feleletek felépítése, 

nyelvi kifejezőkészség

100 pont 20 pont 25 pont 5 pont



Változások a vizsga esszé részében

Jelenleg: 

A választható, esszét is tartalmazó problémafeladatok az alábbi két témakörből 

kerülnek ki: A) az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód;

B) ökológia, környezet- és természetvédelem, növénytan.

2024-től:

A választható, esszét is tartalmazó problémafeladatok az alábbi két témakörből 

kerülnek ki: A) az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód;

B) ökológia, környezet- és természetvédelem, növénytan.

A jelenségek közti kapcsolatok bemutatása miatt más témakörök tartalma is számon 

kérhető.



Néhány változás témakörönként



1. Bevezetés a biológiába 

Átkerült Kikerült Új elem (emelt)

Ismerje az élettani állapot leírására 

használható alapvető eszközök és 

módszerek (EKG, EEG, CT, UH, 

röntgen vizsgálat, 

elektronmikroszkóp) gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségeit. 

(emeltből középbe)

Értse a különbséget a mesterséges 

rendszerek és a fejlődéstörténeti 

rendszer alapelvei közt. Tudjon 

értelmezni molekuláris törzsfákat. 

Értelmezze a természetes rendszert 

az élővilág fejlődéstörténete alapján. 

Értse Linné rendszertani 

munkásságának fő elemeit 

(mesterséges rendszer, kettős 

nevezéktan). 

Hasonlítsa össze az életkritériumokat és az 

evolúció kritériumait.

Fogalmazza meg az élő rendszerek

jellemzőit (elhatárolódás, belső egység,

anyagcsere, homeosztázis, ingerlékenység, 

kódolt információhordozás és átadás, 

szabályozás, vezérlés, növekedés, fejlődés,

szaporodás, öröklődés és öröklődő
változékonyság,

evolúció, halandóság).

Alkalmazza a rendszerszemléletű
gondolkodást a

biológiai folyamatok megértésében. 

Indokolja, hogy a magasabb szerveződési 

szintek működései magukba foglalják az 

alacsonyabb szintűekét, de azokból nem

vezethetők le (emergencia).

Találja meg egy kísérleti leírásban a kontroll-

és

kísérleti csoportot, a kísérleti beavatkozást, 

a függő és független, valamint az ellenőrzött 

változókat.



„Régi-új” elem: kísérleti változó

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO09TA

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO09TA


https://www.tankonyvkatalogus.
hu/site/kiadvany/OH-BIO09TA

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO09TA


http://dload.oktatas.educatio.h
u/erettsegi/feladatok_2020tava
sz_emelt/e_bio_20maj_fl.pdf

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2020tavasz_emelt/e_bio_20maj_fl.pdf


2. Egyed alatti szerveződési szint

Átkerült Kikerült Új elem (emelt)

Ismerje a zsírok 

(glicerin+zsírsavak) és a 

foszfatidok (glicerin+ zsírsavak+ 

foszforsav) szerkezetét. 

(emeltből középbe)

Tudja a glükóz összegképletét és a 

poliszaharidok általános képletét. 

(emeltből közép)

Legyen tisztában a Si élő
szervezetben betöltött 

szerepével. 

Magyarázza a földi élet 

szénalapúságát a szén

atomszerkezete, molekulaképző
sajátossága alapján.

Értelmezzen adatokat az 

élőlények elemi összetételének

hasonlóságával összefüggésben.

Értelmezzen növényi hamu 

vizsgálatán alapuló, biogén

elemek (a szén, a hidrogén, a 

nitrogén, a kén és a vas)

kimutatására irányuló kísérletet.



2. Egyed alatti szerveződési szint

Átkerült Kikerült Új elem (emelt)

Ismerje a fotoszintézis fény- és 

sötétszakaszának fő történéseit: a víz 

fényenergia segítségével bomlik, 

molekuláris oxigén keletkezik, a H 

szállítómolekulára kerül, ATP 

keletkezik (fényszakasz); a szén-

dioxid redukálódik a H és az ATP 

segítségével, glükóz, majd más 

vegyületek keletkeznek (sötét 

szakasz). Értse a fotoszintetikus 

színanyagok szerepét a folyamatban. 

(középből emelt)

Értse a stresszfehérjék 

(hősokkfehérjék) működésének és a 

sejt öngyógyító folyamatainak a 

kapcsolatát, térszerkezetében 

betöltött szerepét. 

Magyarázza a programozott és 

nem programozott sejthalál 

különbségét. Tudjon példákat 

hozni e folyamatokra. 

Kapcsolja össze a DNS duplikáció

folyamatát a polimeráz

láncreakció (PCR) technológiai 

módszerrel, magyarázza a módszer 

lényegét, számítsa ki az elkészült 

kópiaszámokat ciklusonként, értelmezze 

e módszer szerepét az orvosi

diagnosztikában.

Leírt példa alapján elemezze a sejten 

belüli és a sejtek közötti jelforgalmi 

hálózatok biológiai jelentőségét a sejt

működésének szabályozásában, a sejtek 

közötti kommunikációban.

Magyarázzon rajzolt ábra segítségével 

több lépéses jelátviteli mechanizmust az 

adrenalin glikogénbontó enzimre 

gyakorolt hatásának és a vazopresszin

(ADH) az akvaporin vízvisszaszívását 

elősegítő hatásának példáján.



3. Az egyed szerveződési szintje

Átkerült Kikerült Új elem (emelt)

Életfolyamataik leírása alapján 

legyen képes azonosítani a 

heterotróf, fotoautotróf és 

kemoautotróf baktériumokat, 

valamint a baktériumok ökológiai 

típusait (termelők, lebontók, 

kórokozók, szimbionták).  

(emeltből középbe)

Ismerje a szivacsok testfelépítésének 

főbb jellemzőit, hozza kapcsolatba 

különböző sejtjeik funkcióival. 

(középből emeltbe)

Ismerje fel egyszerű, sematikus 

rajzon a hajszálgyökér hossz- és 

keresztmetszetét, a lágy- és a fás szár, 

valamint a lomblevél 

keresztmetszetét. 

(középből emeltbe)

Magyarázza ábra alapján a 

vírusfertőzés folyamatát a 

bakteriofágok litikus és lizogén

ciklusa, valamint egy retrovírus

példáján keresztül 

Magyarázza, hogy a szivacsos 

agyvelőgyulladást okozó

fehérje normális térszerkezetű
változata az egészséges

agyszövetben is megtalálható, 

értelmezzen erre

vonatkozó leírásokat, 

esettanulmányokat.



4. Az emberi szervezet (önfenntartás)

Átkerült Kikerült Új elem (emelt)

Ismerje a csont kémiai összetételét 

(szerves és szervetlen alkotók), értse 

ezek szerepét, hozza összefüggésbe 

arányuk változását az életkorral, a 

fiatalkori és időskori 

csontsérülésekkel. 

(középből emelt)

Ismerje a máj szerepét az 

emésztőnedv-termelésben, a fehérje-

, glükóz- és glikogénszintézisben, a 

raktározásban és a 

méregtelenítésben. (középből emelt)

Ismerjen légzési segédizmokat, tudja 

hogy ezek részvétele a 

nehézlégzésben feltűnő. 

Ismertesse a lép helyét és szerepét. 

Magyarázza az idegsejt-hálózatok 

spontán aktivitásának funkcióját 

(biológiai ritmusok). 

Alkalmazza az emberi szervezet 

működésére a rendszerszemléletű
megközelítést: szervezet, mint

sejtrendszerek hierarchikus rendben 

beágyazott rendszere, anyagellátó és 

információs alrendszerek, bementi-, 

kimeneti- és elosztó egységek,

kontrollmechanizmusok.

Ismertessen példákat az emberi szervezet 

működésének rendszerszemléletű
megközelítésére (pszichoneuro-

immunológia, rendszerszemléletű
orvoslás).

Magyarázza ábra, szöveges leírás, 

táblázatban vagy grafikonon megadott 

adatok alapján a pozitív és negatív

visszacsatolás szerepét az élettani 

folyamatok során.



Teljesen új (különálló) fejezet (közép):

3.1.2. Általános egészségügyi vonatkozások 

• Gondolkodási művelet 

• Értelmezze az egészség nemzetközileg is elfogadott fogalmát 

• Értse a szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontosságát. 

• Értelmezzen egy betegjogi tájékoztatót. 

• Különböztesse meg a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismertesse az orvoshoz 

fordulás módját, értelmezze a kórházi (fekvőbeteg) ellátás indokait, jellemzőit. 

• Elemezze a sugárterhelésünk forrásait, egészségre gyakorolt lehetséges hatásait, a 

veszélyek csökkentésének lehetőségeit. 

• Ismertesse a teendőket áramütést szenvedett egyén ellátás esetén. 

• Ismertesse a teendőket eszméletlen beteg ellátása esetén. 

• Magyarázza (mutassa be) az alapfokú újraélesztés lépéseit és szabályait, ismertesse 

a mentőhívás lépéseit, alapszabályait. 

• Mutasson be az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációkat, 

értékelje, mire kell figyelni használatuk során.



4. Az emberi szervezet (szabályozás)

Átkerült Kikerült Új elem (emelt szint)

Értelmezze a zsigeri működések 

kapcsolatát az érzelmi-pszichikus 

működésekkel, hozza összefüggésbe 

a pszichoszomatikus betegségek 

kialakulásával. 

(emeltből középbe)

Ismerje a nyúltvelői kemoreceptorok 

szén-dioxid-érzékenységét, értse a 

légzés szabályozásában betöltött 

szerepüket. 

(középből emeltbe)

Magyarázza az idegsejt-hálózatok 

spontán aktivitásának funkcióját 

(biológiai ritmusok). 

Ismerje a jobb és bal agyfélteke 

eltérő funkcióit. 

Ismertesse az agy-gerincvelői folyadék 

diagnosztikus jelentőségét és a mintavétel 

lehetőségeit.

Értelmezzen a neuronhálózat működését 

bemutató ábrát, a serkentés és gátlás 

lehetséges következményeit.

Elemezze a szemet, mint optikai 

rendszert, végezzen el alapvető
számításokat (redukált szemre 

vonatkozóan, egyszerűsített leképezési

törvény alapján), a szem

akkomodációjára, a szem fénytörési 

hibáinak korrekciójára vonatkozóan.

Értelmezze szöveg alapján a Bárány-féle 

kalorikus reakciót.

Értelmezzen vezetéses és idegi típusú

halláscsökkenésre vonatkozó 

hallásvizsgálatot.



4. Az emberi szervezet

Átkerült Új elem (közép) Új elem (emelt)

ösztrogén, progeszteron, hcg, 

tüszőserkentő hormon,

sárgatestserkentő hormon, növekedési 

hormon, pajzsmirigyserkentő hormon, 

tejelválasztást serkentő
hormon, kortizol, mellékvese-

androgének (közép!)

Ismertesse a fertőzések elkerülésének 

lehetőségeit

és a járványok elleni védekezés módjait, 

indokolja

az egyén felelősségét a közösségi 

védettség

kialakításában.

Magyarázza a szervezet védekezési 

működéseinek

lényegét: fizikai-kémiai védelem, 

mikrobiom szerepe, immunválasz 

(természetes, adaptív, sejtes, humorális,

elsődleges, másodlagos).

Ismertesse az agykamrák falánál 

elhelyezkedő agyterületek

Na+-koncentrációt érzékelő
receptorait és ezek szerepét a

szomjúság és a hipotalamikus

vazopresszin termelés

folyamatában.

Magyarázza az első- másod és 

harmadgenerációs

vakcinák összetevői közötti 

különbségeket (legyengített vagy

inaktivált kórokozókat 

tartalmazó, fehérjealegység 

alapú,

vektor alapú oltóanyagok, RNS-

és DNS-vakcinák).



5. Egyed feletti szerveződési szintek

Átkerült Kikerült Új elem (közép) Új elem (emelt)

Ismerje a populáció egyedszámának 

korlátlan és korlátozott növekedési 

modelljeit, értse a környezet eltartó 

képességének fogalmát. Ismerjen 

példát hirtelen elszaporodó 

(gradáció) majd összeomló 

létszámú populációra. Elemezzen 

mezőgazdasági problémákat e 

fogalmak segítségével (pl. 

sáskajárás, biológiai védekezés). 

(középből emelt)

Egy tó feltöltődésének folyamatán 

keresztül mutassa be az 

életközösségek előrehaladó

változásait. 

(középből emelt)

Értelmezze a bioszférát globális 

rendszerként (pl. Gaia-elmélet); 

(középből emelt)

Ismertesse a fenntartható fejlődés 

fogalmát. 

(emeltből közép)

Legyen tisztában az állatok és az 

ember kommunikációja közötti 

különbségekkel (jelek száma, 

elvontsága, objektivitás, hagyományok 

szerepe). 

Tudja, hogy a demográfiai és gazdasági 

növekedésnek a Földön anyagi- és 

energetikai korlátai vannak. 

Értelmezze a vizek öntisztuló 

képességének magyarázatát, korlátait. 

Ismertesse a fontosabb vízszennyező
anyagokat Ismerjen fontosabb 

vízszennyező anyagokat (pl. nitrátok, 

peszticidek), ismerje a hőszennyezés 

fogalmát, a mechanikai és biológiai 

víztisztítás lényegét, lehetőségeit. 

Fogalmazza meg álláspontját a 

legfontosabb teendőkről. 

Ismertesse az állati kommunikáció 

típusait modalitás

szerint.

Magyarázza az agresszió és az 

altruizmus szerepét és

megnyilvánulásait emberek és állatok 

esetében.

Érveljen a Kárpát-medence 

élővilágának egyedisége, megőrzendő
értékei mellett, kapcsolja össze ezeket 

a

hazai nemzeti parkok 

tevékenységével.

Magyarázza a kapcsolatot a 

biodiverzitás csökkenése és az 

ökoszisztémák sérülékenyebbé válása 

között,

fogalmazza meg az egyéni és a 

közösségi lehetőségeket a biodiverzitás

megóvása érdekében.

Elemezze a vizeket veszélyeztető
tényezők (pl. nitrátok, peszticidek, 

mikroműanyagok, hőszennyezés) 

élőhelyekre, élőlényekre gyakorolt 

hatását, érveljen a vizek tisztaságának 

fontossága mellett, fogalmazza meg 

az egyén és a közösség felelősségét, 

lehetőségeit. 

Ismertesse mutualizmus és az 

allelopátia fogalmát, példák

alapján azonosítsa ezeket a 

kölcsönhatástípusokat és tudjon

rájuk példákat hozni.

Szerkesszen leírások alapján illetve 

elemezzen táplálékhálózatokat, 

ismertesse a módszer gyakorlati 

jelentőségét (pl. kvantitatív becslés az 

egyes táplálkozási csoportok relatív 

jelentőségének jellemzésére, 

legjelentősebb kölcsönhatásokra, 

problémák (pl. túlhalászat) feltárása). 



Egy „új” fejezet: 

5.6. Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés 

• Gondolkodási művelet 

• Értelmezze a fenntartható fejlődés fogalmát a természeti, 

technológiai és gazdasági folyamatokkal összefüggésben. 

• Elemezze a növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és 

vadgazdálkodás, a halászat és haltenyésztés történeti és jelenkori 

technológiáit esettanulmányok alapján a fenntarthatóság 

szempontjából, fogalmazza meg kritikai észrevételeit, javasoljon 

alternatívákat. 

• Magyarázza, hogyan függ össze az ökológiai válság társadalmi és 

gazdasági kérdésekkel. Értelmezze az ökológiai lábnyom fogalmát. 

• Ismertesse az ökológiai gazdálkodás alapelveit, magyarázza a 

környezetre gyakorolt jótékony hatásait. 



6. Öröklődés, változékonyság, evolúció

Átkerült Kikerült Új elem (közép) Új elem (emelt)

Értelmezzen az 

evolúció 

szintjeire 

vonatkozó 

elméleteket 

(gén, csoport, 

kulturális). 

Ismertesse ábra alapján a sejten belüli információáramlás

főbb lépéseit: a DNS megkettőződés folyamata, a DNS-

mRNS átírása és az mRNS információtartalmának

lefordítása aminosavsorrendre.

Értelmezze az őssejt, differenciált sejt és daganatsejt 

fogalmát.

Értelmezze a kapcsolatot az életmód, a környezeti 

hatások és a gének kifejeződése között (epigenetika). 

Értelmezze, hogy az epigenetikai hatások nyomán 

megvalósuló változások egy része a sejtről utódsejtjeire 

átadódó módosulásokat is jelenthet.

Magyarázza a fenom és a személyre szabott gyógyászat

kapcsolatát.

Értelmezzen egy egyszerű evolúciós (filogenetikai) fát.

génterápia, GMO, humán genom

projekt, igazságügyi orvostani és diagnosztikai 

vizsgálatok).

Ismerjen a géntechnológia mellett és ellen szóló érveket.

Értelmezze a következő fogalmakat bioetikai

aspektusból: emberi méltóság, élet tisztelete,

fogyatékosság, orvosi etika, biotechnológia,

állatkísérletek, transzplantáció, biomimetika (bionika),

fenntarthatóság.

Értelmezze, hogy a DNS-ről készült éretlen 

mRNS másolatból többféle érett mRNS is 

kialakulhat.

Értelmezze az összefüggést a rák kialakulása és a

sejtciklus zavarai között; ismertesse, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok 

kialakulásának megelőzéséért (daganatelnyomó 

fehérjék, programozott sejthalál).

Magyarázza, hogy miért mondható, hogy a

fenomot meghatározó tulajdonságok összessége 

sokkal komplexebb a genomnál.

Értelmezzen leírt módszert a DNS-

bázissorrendjének

megállapítására, magyarázza ennek 

jelentőségét.

Értelmezze a DNS-chip, a genetikai ujjlenyomat 

vizsgálati módszereket, ismertessen példákat 

gyakorlati alkalmazásaikra.

Elemezzen a genetikai technológia alkalmazását 

bemutató folyamatábrákat (klónozás, 

rekombináns DNS technológia, génszerkesztés, 

igazságügyi orvostani és diagnosztikai 

vizsgálatok).



Egy új fejezet: bioinformatika

6.3.5. Bioinformatika

Mutassa be a bioinformatika céljait, hozzon példákat

alkalmazási területeire. Értelmezzen megadott adatok

vagy ábra alapján evolúciós leszármazási kapcsolatokat,

jelátviteli hálózati modellt, készítsen törzsfát, keressen

Összefüggését betegségek és gének között.

Gyakorló feladat példa:

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-

3173U&page=62

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-3173U&page=62


Néhány gondolkodási elem példája

Értelmezés: A jelentések értelmezése az instrukciók alapján. 

• Értelmezzen a zsírok emésztésével kapcsolatos kísérletet.

• Értelmezzen ábrán és szövegben bemutatott komplex 

transzportfolyamatokat a növényi ionfelvétel, a gázcserenyílások 

működése, a glükóz emberi vékonybélben zajló felszívódása példáin.

• Értelmezzen auxin hormonokkal végzett kísérletet.

• Értelmezzen gerincvelő-sérülési ábrákat és tudja megjósolni az egyes 

sérülések következményeit.

• Értelmezze szöveg alapján a Bárány-féle kalorikus reakciót.

• Értelmezzen vezetéses és idegi típusú halláscsökkenésre vonatkozó 

hallásvizsgálatot.



http://www.gergelytibor.hu/irasbe
li/emelt/30.e_bioma_14maj_fl.pdf

http://www.gergelytibor.hu/irasbeli/emelt/30.e_bioma_14maj_fl.pdf


http://www.gergelytibor.hu/irasb
eli/emelt/11.e_bio_08maj_fl.pdf

http://www.gergelytibor.hu/irasbeli/emelt/11.e_bio_08maj_fl.pdf




https://dload-
oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_
2021tavasz_emelt/e_bioma_21maj_fl.pdf

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2021tavasz_emelt/e_bioma_21maj_fl.pdf

