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Változások a NAT 2012-hoz képest 



Egy kísérlet értelmezése az OKTV-n és a 

biológia érettségin: egyre több a párhuzam!



https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozo
ktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2012
_2013_1ford/bio12_flap1f_oktv_1213.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2012_2013_1ford/bio12_flap1f_oktv_1213.pdf


https://biokemonline.com/wp-
content/uploads/2020/11/e_bio_20okt_ut.pdf

https://biokemonline.com/wp-content/uploads/2020/11/e_bio_20okt_ut.pdf




A kerettanterv és a követelményrendszer

(példák)



KERETTANTERV

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

• Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a 

(sejt)légzés vizsgálatára, kutatási kérdések 

megfogalmazása, változók beállítása, adatok 

rögzítése és elemzése, következtetések levonása

• Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának 

megértése, a szénkörforgás diagramon való 

ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való 

kapcsolatba hozása

KÖVETELMÉNYRENDSZER

• Gondolkodási művelet 

• Ismertesse a folyamatok lezajlásának helyét, 

valamint a fény- és sötétszakasz be- és kilépő
anyagait. 

• Ismertesse és magyarázza a fotoszintézis 

egyszerűsített egyenletét. 

• Magyarázza a növények, a fotoszintézis alapvető
szükségességét a földi életben. 

• Gondolkodási művelet 

• Magyarázza a fotoszintetikus színanyagok 

(karotinoidok, klorofillok) szerepét a felépítésükkel 

összefüggésben. 

• Magyarázza a fotoszintézis bruttó egyenletét. 

• Elemezze a fotoszintézis fény- és sötétszakaszának fő
történéseit: a víz fényenergia segítségével bomlik, 

molekuláris oxigén, H+, e-, ATP keletkezik 

(fényszakasz); a szén-dioxid redukálódik a H+, e- és 

az ATP segítségével, glükóz, majd más vegyületek 

keletkeznek (sötét szakasz). 

• Tervezzen és értelmezzen kísérletet a fotoszintézist 

befolyásoló tényezők fotoszintézisre gyakorolt 

hatásának és a fotoszintézis végtermékeinek 

bemutatására. 



KERETTANTERV

• FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

• Az élőlények sokféleségében való 

eligazodás szükségességének és 

módszereinek azonosítása, a hierarchia 

és a leszármazási rokonság elvének 

felismerése

• A gombák, a növények és az állatok 

külön országba sorolása melletti érvek 

megfogalmazása, fontosabb 

rendszertani csoportjaik alaktani és 

szervezettani jellemzése, néhány 

példafaj bemutatása

• Kirándulások, természetben végzett 

megfigyelések során élőlénycsoportok, 

fajok azonosítása határozókönyvek és 

mobilapplikációk segítségével

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Gondolkodási művelet 

• Ismerje fel és elemezze a testfelépítés, 

az életműködések (kültakaró, mozgás, 

táplálkozás, légzés, anyagszállítás, 

szaporodás, érzékelés) és a környezet 

kapcsolatát az alábbi állatcsoportok 

példáján: 

- szivacsok 

- laposférgek 

- gyűrűsférgek 

- rovarok 

- csigák 

- a gerincesek nagy csoportjai (csontos 

halak, kétéltűek, hüllők, madarak, 

emlősök). 

• Jellemezze önállóan csoportjellemzők 

alapján a fenti csoportokat. 



KERETTANTERV

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

• Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények 
közötti kölcsönhatások azonosítása, környezeti 
igény és tűrőképesség vizsgálata

• A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek 
vizsgálata, főbb típusainak megkülönböztetése, 
természetes összetevők és szennyezők 
azonosítása, mérési adatok értelmezése

• Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és 
típusainak vizsgálatokban történő azonosítása, az 
élőhelyi környezethez való alkalmazkodás 
módjainak és példáinak elemzése

• Az életközösségek rendszerként való értelmezése, 
a kölcsönhatások és hálózatok vizsgálatokban 
történő felismerése, ciklikus és előrehaladó
változási folyamatok azonosítása

• Az indikátorszervezetek jelentőségének 
megértése, felismerésük és alkalmazásuk a 
konkrét vizsgálatokban

• KÖVETELMÉNYRENDSZER

• Gondolkodási művelet 

• Ismertesse a(z élettelen és élő) környezet 
fogalmát. 

• Elemezze a biológiai rendszerek térbeli (vízszintes 
és függőleges) és időbeli (periodikus és 
előrehaladó) változásait 

• Elemezzen tűrőképességi görbéket: minimum, 
maximum, optimum, szűk és tág tűrés. 

• Ismerje fel és magyarázza esettanulmányok 
alapján a biológiai jelzéseket (indikációk). 

• Gondolkodási művelet 

• Ismertesse a környezet kitettségtől függő 
változását. 

• Ismertesse a talaj kialakulásának folyamatát. 

• Értelmezze a minimum-elvet élettani és ökológiai 
szempontból; ismertesse alkalmazásának 
korlátait. 

• Ismertesse a populációk között fellépő versengés 
okait, és magyarázza a lehetséges kimeneteleit 
(Gauze-elv). 



Tankönyvek és a követelményrendszer

https://www.tankonyvkatalogus.
hu/site/kiadvany/OH-BIO09TB

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO09TB


https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TA_I

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TA_I


https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2021tavasz_emelt/e_bio_21maj_fl.pdf

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2021tavasz_emelt/e_bio_21maj_fl.pdf


https://dload-
oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_
2021tavasz_emelt/e_bio_21maj_fl.pdf

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2021tavasz_emelt/e_bio_21maj_fl.pdf


Összefoglalás



Tartalmi változások

• az elvárt kompetenciák nem változtak

• a témakörök száma (6) és elnevezése nem változatott

• csökkentés és bővítés is történt, az utóbbi a jelentősebb

• sok helyen változott a követelmények szintje (közép→emelt, 

emelt→közép)

• újítás: minden témánál fel vannak sorolva a kulcsfogalmak 

• modernizálás: pl. bioinformatika, rendszerszemlélet

• aktualizálás: pl. COVID, PCR technológia

• túlzott elvárások az emelt szintű követelményekben

• háttérbe szoruló tárgyi tudás, erősödő kompetencia-jelleg(írásbeli)

• szóbeli: továbbra is elsősorban tárgyi tudás 



Felkészítés az érettségire: hogyan tovább?

• középszinten

A követelmények mennyisége nem igazodik a csökkenő óraszámhoz. 

Kevesebb órában kell nagyobb mennyiségű tananyagot megtanítanunk.

• emelt szinten

Az érettségi követelmények mennyisége nőtt. Helyenként túlzott elvárások.

Az emelt szintű képzéshez nem áll rendelkezésre olyan tankönyv, ami az új 

követelményekhez igazodik! 

(Az OH válasza dr. Nagy Attila (BIG) kérdésére: „Az emelt szintű (pl. 

biológia) könyveket az OH a tervek szerint majd online teszi közzé, de 

ehhez még további egyeztetések szükségesek.”) 



Köszönöm a figyelmet!

Uherkovich Zoltán

szaktanácsadó

Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziuma és Diákotthona

E-mail: uherkovichz@gmail.com


