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1. Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen fiú/lány tetszik? 

Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit figyelt meg? Mire 

következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, földmérés, tömegmérés. 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és tudományos 

(atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív mint szivattyú) használatára. Modell 

és makett különbsége (pl. emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 
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Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrázolások), szempontfüggőség 

felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, kvint, kvart) mérése pl. 

gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a hétköznapokban (népi 

időjárás-előrejelzések) és a tudományban (meteorológiai hálózat, életmód és betegségek 

kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. Attenborough: Az élő bolygó – 

részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét probléma kapcsán. 

 

2. Tájékozódás térben és időben 

Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megismerése (égtájak, égi 

mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A hasonlóság fölismerése, a 

nagyítás, kicsinyítés mértékének meghatározása. Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati 

jelenségek sebességének összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 

mértékegységeinek használata, átváltása. Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának 

ismerete, használata mozgások leírásában. Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen 

gyorsuló mozgás; a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás fogalmának és 

összefüggéseinek ismerete. 

 

 Kémiai reakciók gyorsaságának függése a hőmérséklettől és a katalizátoroktól. 

 A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása. 

 A legegyszerűbb napóra (gnomón) és a déli irány kapcsolata: a Nap naponkénti égi 

mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

 A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

 Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerűsége. 

 Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú épület 

magasságának megmérése.  

 A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és mai mérések 

értelmezése. 

 Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

 Tematikus térképek értelmezése. 

 Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom összevetése. 

 A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak és az év (a Nap évi 

mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók és a csillagok mozgásának 

különbsége.  

 A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és kvantitatív 

alkalmazása. 

 

3. Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 

 A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: – rakétameghajtás. 

 Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazásokban.  

 Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók mozgásával. 

 A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

 A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

 

4. Halmazok. Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei 

 Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 
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 Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

 A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. (Pl. Alföld: 

tölgyesek, szikesek, homoki gyepek, ligeterdők; középhegység: tölgyesek, bükkösök, 

sziklagyepek; magashegységek: lucosok, törpefenyves, hegyi rét; lápok). 

 A gazdálkodás hatása az élővilágra: fokgazdálkodás, erdőirtások, bányászat, 

folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, vízvezeték, monokultúrák, 

kemikáliák, természetvédelmi területek, biogazdálkodás. 

 Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái. Víznyerés, 

ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

 Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

 Sziklagyepek: természetvédelmi érték. 

 Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyázás). 

 A gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac kvantitatív ismerete és alkalmazása.  

 A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás, 

Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés feltételeinek 

megállapítása és következtetések. 

 Hidraulikus emelő működési elve. 

 Pascal-törvény. 

 A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét példák. 

 Bernoulli-törvény, Magnus-hatás. 

 

5. Mechanikai energia 

 A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka összefüggéseinek 

alkalmazása. 

 Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első főtételének ismerete. 

 Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

 Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os hatásfok 

elérésének fizikai lehetetlensége. 

 Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

 Az örökmozgó lehetetlensége. 

 

6. Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés. Az emberi mozgás, keringés és légzés 

élettana és anatómiája 

 Az emelő-elv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok példáján. 

 A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). Az izomműködés lényege. 

 A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

 A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

 A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés hatékonyságát 

befolyásoló tényezők áttekintése. 

 A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A védekező reflexek 

(köhögés, tüsszentés) szerepe.  

 A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés hatására (kiscsoportos 

feladat).  

 A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, dohányzás, szmog, 

TBC). 

 A szív fölépítése és működése (makett alapján). A vér és a nyirok, az erek szerepe.  

 Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

 A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

 A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és egészségmegőrző 

hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, infarktus). 
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7. Formák és arányok a természetben. Elemek és vegyületek. Kristályrácsok. 

Szerves molekulák a mindennapokban. 

 Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és tükörszimmetrikus 

(ember) lények. 

 A férfi, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  

 Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység jellemzése 

(százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az iparban (ötvözetek, 

beton). 

 Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): hiánybetegségek, 

fény, víz stb. 

 Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példákon. 

 Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi egység (cella).  

 Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, folyadékkristályos 

kijelzők. 

 A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

 Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, tartósítószerek). Előnyök, 

veszélyek mérlegelése. 

 A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, fűtés, vegyipar). 

 Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etilalkohol, aceton, 

ecetsav). Biológiai hatásuk. 

 Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban (szőlőcukor, keményítő, 

cellulóz). Biológiai szerepük. 

 Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosavak, fehérjék, DNS. 

Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élőlényekben. Az óriásmolekulák 

érzékenysége: kicsapódás. Mérgezések és következményeik. 

 

 

8. Elektromosság, mágnesesség 

 Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség gyakorlati/természetbeni 

megjelenési formáira, alapvető összefüggések felismerése.  

 Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök összeállítása, 

mérések végzése. 

 Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

 Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív összefüggéseinek 

alkalmazása, különböző elektromos eszközök teljesítményének összehasonlítása. 

 A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

 Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni megjelenése.  

 A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

 Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a gyakorlati 

alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: mikrohullámú sütő, 

rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 

9. Mi a fény? 

 A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív szabályainak 

megállapítása. 

 A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata és gyakorlati 

alkalmazásai. 

 A fényelhajlás jelensége. 

 A fény elektromágneses hullám mivolta. 
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 A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének következményei. 

 A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” megjelenési 

formái. 

 A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

10. Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai 

 Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegségek).  

 Mennyiségi és minőségi jellegek különbsége, a környezet szerepe. 

 A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában (az ivarsejtek 

sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 

 A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

 Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

 Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és szabályozatlan 

osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

 Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

 A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

 A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  

 Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a csecsemő világa. 

Nemi érés, öregedés, halál.  

 Betegségek szűrése, betegjogok. 

11. A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 

 Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

 Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), 

 a testméretet megszabó tényezők. 

 Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

 A reflexek fölépítése (térdreflex). 

 Az idegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet szabályozása. 

 Érzékszervek: az éleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás). 

 Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, gyógyszerek). 

 Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

 Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltások. 

 Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

 Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

 A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

 Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

 A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult viselkedéseiben: szülő-

gyermek kapcsolat, kortárscsoportok, reklámok, függőséget okozó hatások, 

értelemadás.  

 Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

 Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

 Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

 

12. Atomi aktivitás 

 Az anyag atomos szerkezetének tudatosítása konkrét jelenségeken keresztül. 

 Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

 A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, hatásának 

megismerése az élő szervezetre. 

 A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

 Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi lehetőségei. 

Előnyök és hátrányok mérlegelése. 
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 A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

 

13. Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 

 Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, élősködők, 

lebontók, fotoszintetizálók. 

 Táplálkozási hálózat. 

 Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe, hasnyál).  

 Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

 A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

 Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezések. Az alkohol 

hatása. 

 Testkép, testépítés, táplálékkiegészítők kockázatai. 

 A vér szerepe, vérkép.  

 A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítások).  

 Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

 A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak (homeosztázis) 

megőrzése. 

 

14. Honnan hová? Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció. Az ember társas 

viselkedése. 

 A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

 A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. 

 Legalább két-két jellemző csillagkép ismerete a téli és a tavaszi égboltról, valamint 

két-két jellemző csillagkép ismerete az északi és a déli féltekéről. 

 A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

 Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

 A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések oka, 

következményei. 

 A jégkorszakok nyomai. 

 Hegységképződés és pusztulás. 

 Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. 

 Az evolúció darwini leírása. 

 Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és anatómiai érvek. 

 A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. Ellenálló kórokozók 

terjedése. 

 A biológiai evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való alkalmazásának 

veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

 Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése. 

 A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai. 

 Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

 Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

 Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és szabályteremtés 

példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az eltérő csoportok közti 

együttműködés biológiai háttere. 

 

15. Az evolúció színpada és szereplői 

 Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

 Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

 Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az anyag- és 
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energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó 

szervezetek). 

 Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel összhangban maradó gazdálkodási formák. 

 A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. 

Fajok, területek és a biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

Helyi környezeti probléma felismerése, információk gyűjtése. 

 A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

 Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan és kritikája. 

 Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői (fogyasztás, 

városiasodás, fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

 

16. Projektek; a tanulók éves teljesítményének mérése 

 Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a projektmódszer 

megismerése. 

 Részvétel a „tudáspróbán”. 


