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MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA 
EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET 

TÉMA: AZ ÖKOLÓGIA ALAPJAI 
 
 

 
BEVEZETÉS 
 
A tematika és a modulok használatáról 
 

A középiskolai múzeumi tanórák a gimnáziumi oktatás célkitűzéseinek 
megfelelően alapvetően igazodnak a biológia tantárgy érettségi követelményeihez. 
Ennek figyelembe vételével készült a táblavázlat (a tanítás tartalmi céljának 
megfogalmazása). Az órát tartó szaktanár természetesen szándék szerint szűkítheti, 
bővítheti a vázlatot, amely digitális változatban is a rendelkezésére áll (1-T-1. 
ÖKOLÓGIA ALAPFOGALMAK word doc). Az egyes modulok témái nem feltétlenül 
csak a témakör ismeretanyagából (követelményeiből) tevődhetnek össze, hiszen a 
modul jellege, s az a cél, hogy a tanulók átfogó ismeretekkel és használható tudással 
rendelkezzenek, megköveteli a munkáltatás sokrétűségét és a feladatok (legalább 
időnkénti) komplexitását. 

Az egyes modulok leírása ajánlás, amelytől a szaktanár saját belátása szerint 
eltér. Mérlegelnie kell a tanulócsoport képzettségi szintjét, a közösség struktúráját, a 
tanulók között meglévő különbségeket, a pillanatnyi hangulatot, stb. Mindezek 
figyelembe vételével meghatározza a tanulók célcsoportjait, tervezi a 
munkaformákat. Figyelemmel kell lennie arra is, hogy a múzeumi órákra több, 
egymástól távol elhelyezkedő terem, kiállítótér vehető igénybe, ám nem lehet egy 
időben mindenütt személyesen jelen.   

A témák feldolgozásához ajánlott modulok az alábbi kompetenciák fejlesztését 
valósíthatja meg: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 
matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális 
kompetencia, hatékony önálló tanulás, esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség. 

A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai közül a hon és népismeret; 
a környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása valósítható meg a modulok 
segítségével. 

A tanári munkát jelentősen megkönnyíti, hogy a moduloknál feltüntetett 
digitális anyagok munkakész fájlok, s a tantermi hálózaton keresztül valamennyihez 
hozzáférhet. Rendszergazdai jogosultsága révén meghatározhatja, hogy mely 
digitális tartalmakhoz férhetnek hozzá a tanulók. Lehetősége van a megoldásokat is 
megosztani a hálózaton keresztül, vagy a fájlok hozzáférési korlátozását fenntartva 
ezeket a digitális táblára kivetíteni. Mivel a terem hálózata internet hozzáférést 
lehetővé tesz, ezért a világhálón fellelhető információk is tervezhetők a tanórákhoz. A 
helyi hálózat révén a tanulói feladatmegoldások papírkímélő, digitális módszerekkel 
is megoldhatók. Lehetőség van scanner és printer használatára is. Szükség esetén 
számos kép- és dokumentum szerkesztő program is elérhető. Lehetőség van a 
múzeum könyvtára (dokumentumtára) és (egyeztetés után) egyes gyűjteményi 
tárgyai használatára. 

Az elérhető eszközök helységenként változóak, ezért az első használat előtt a 
termek, kiállítóterek bejárása, a hálózat és az eszközök kipróbálása szükséges! A 
tevékenységhez szükséges eszközök a modulleírásoknál megtalálhatók. 
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A múzeumi középiskolai biológia tanóra tematikáiban előforduló modulok típusai 
1. Tanári előadás és magyarázat 
2. Szövegértés fejlesztése 
3. Tesztfeladat 
4. Fejlesztőfeladat 
5. Gyűjteményes feladat 
6. Növényhatározás 
7. Játékos feladat 
8. Önképző ismeretek 
9. Kulturális kitekintés 
10. Nyelvi fejlesztés 
11. Honismeret, honszeretet 
12. Informatikai (digitális technikai) fejlesztés 

 
TEMATIKA 
 
Célcsoport:     12. évfolyamos középiskolások 
Műveltségterület:   Ember a természetben 
Témakör:     Ökológia 
Óravázlat – modulleírások: 
 

1. Érettségi követelmények:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 
Középszint:  
Ismertesse a környezet fogalmát (élettelen és élő), a környezet időbeli 
(periodikus és előrehaladó) és térbeli (horizontális, vertikális) 
változását. 
Értelmezzen tűrőképességi görbéket: minimum, maximum, optimum, 
szűk és tág tűrés. Hozza összefüggésbe az indikátor szervezetekkel.  
Esettanulmány alapján ismerjen fel összefüggéseket a környezet és az 
élőlény tűrőképessége között. 
Példákkal igazolja, hogy az élettelen környezet legfontosabb tényezői – 
a fény, a hő, a víz, a levegő és a talaj – hogyan szabják meg az 
élőlények elterjedését.   
Ismertesse a talaj kialakulásának feltételeit. 
Ismertesse a trágyázás jelentőségét, a szakszerűtlen műtrágyázás 
lehetséges következményeit. 
Mutassa be példán, hogy egy faj elterjedését több környezeti tényező is 
befolyásolja. 
Magyarázza a peszticidek, mérgek felhalmozódását a táplálékláncban. 
Emelt szint: 
Ismertesse a környezet kitettségtől függő változását. 
Értelmezze Liebig kísérleti eredményeit (minimum-elv). Ismertesse a 
niche fogalmát. Magyarázza az élettani és az ökológiai optimum, az 
élettani és ökológiai niche különbségét. 
Ismertesse és magyarázza a hasonló igényű populációk kizáródásának 
elvét (Gauze elv). Hozza összefüggésbe az elvet a biológiai 
sokféleséggel és az evolúciós folyamatokkal. 
Ismertesse a testtömeg, a testfelület és az élőhely átlag 
hőmérsékletének az összefüggését. 
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2. Táblavázlat:  
 

Az ökológia alapfogalmai 
 
Az ökológia a tudományoknak azon ága, amely az élőlények és a környezet 
kapcsolatait vizsgálja.  

 Ernst Haeckel (1866) görögül oikosz="lakás, "ház", "háztartás" 
logosz="tudomány"  

 egyed feletti (populáció, társulás, biom, bioszféra) szerveződési szinteket 
vizsgál. 

 A hatóképes (élő és élettelen) környezeti tényezőket vizsgálja. 
Élettelen tényezők: olyan fizikai, kémiai sajátosságok, amelyek tartósan vagy 
időlegesen hatnak. Lehetnek önmagukban ható kényszerfeltételek , pl. oxigén), 
vagy komplex tényezők (pl. fény: intenzitás, spektrum, stb.) 

1. Klimatikus tényezők: az atmoszféra sajátosságaiból eredők: fény, 
hőmérséklet, csapadék, levegő) 

2. Edafikus tényezők: a talaj fizikai, kémiai tulajdonságaiból eredők: pH, 
víztartalom, stb. 

3. Hidrológiai tényezők: a vizi élettér fizikai, kémiai tulajdonságaiból eredők: 
pl. O2 tartalom, nyomás, sókoncentráció, stb. 

Élő tényezők: a fajtársak és a különböző fajba tartozó élőlények közötti 
kölcsönhatások. 
Ökológiai alapfogalmak: 

1. Környék: a külső, lehetséges tényezők összessége (egyesek hatnak, mások 
nem) 

2. Környezet:   adott helyen, adott időben ténylegesen ható tényezők 
együttese. 

3. Élőhely = biotóp: olyan terület, ahol egy adott populáció egyedei tartósan 
és rendszeresen előfordulnak, és valamennyi fejlődési alakjuk megtalálja az 
élete fenntartásához ill. szaporodásához szükséges körülményeket. (Ez alól 
kivételek pl. a vándorló halak és a költöző madarak.) 

4. Tűrőképesség = tolerancia: minden élőlény örökletes, fajra jellemző 
sajátsága. Megszabja, hogy a térben és időben változó tényezőket 
milyen határokon belül képes elviselni és azokra hogyan válaszol. 

A tűrőképesség ábrázolása:  

 
- Tűrés = ökológiai amplitúdó: egy adott környezeti tényezőre 
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vonatkoztatva az a tartomány, amin belül egy adott egyed vagy 
populáció életképes, tehát az ökológiai minimum és az ökológiai 
maximum közötti tartomány. 

- ökológiai minimum: egy adott környezeti tényezőre vonatkoztatva az az 
érték, ami alatt egy adott egyed vagy populáció elpusztul. 

- ökológiai optimum tartomány: egy adott környezeti tényezőre 
vonatkoztatva az az értékhatár, amely egy adott egyed vagy populáció 
számára lét- és fajfenntartás szempontjából a legkedvezőbb. 

- ökológiai maximum: egy adott környezeti tényezőre vonatkoztatva az az 
érték, ami felett egy adott egyed vagy populáció elpusztul. 

- élettani tűréshatár: laboratóriumi körülmények között mért ökológiai 
minimum ill. ökológiai maximum értékek. Általában nem esik egybe az 
ökológiai tűréshatárral. 

- ökológiai tűréshatár: természetben mért ökológiai minimum és ökológiai 
maximum értékek. Értékét általában befolyásolja a többi környezeti 
tényező is. Általában nem esik egybe az élettani tűréshatárral. 

5. Tűrés mértéke:  
 Sztenök: szűk tűrésű 
 Specialista: egy tényezőre szűk tűrésű populáció  indikátor 

fajok 
 Euriök: egy tényezőre tág tűrésű  
 Generalista: több tényezőre tág tűrésű populáció: 

- Ubiquista: többféle élőhelyet benépesít 
- Kozmopolita: a világ számtalan pontján elterjedt 

6. Ökológiai niche = ökostátus: A populáció környezetében található 
forrásoknak az a része, amit a populáció egyedei kihasználhatnak. A niche 
jelentése fülke, tehát úgy értelmezhetjük, hogy az élettér a különböző 
populációk számára, a források által alkotott, képzeletbeli fülkécskékre 
tagolódik.  

 lehetséges (fundamentális) niche:  a populáció számára szükséges 
azon források együttese, amelyekre az egyedeknek szüksége lenne 
ahhoz, hogy minden igényüket maximálisan kielégítsék.  

 megvalósult (realizált) niche: egy adott környezetben egy adott 
populáció számára ténylegesen rendelkezésre álló források. Mindig 
kisebb, mint a lehetséges niche. 

 Gauze-féle kompetitív kizárás elve: Ha két populáció környezeti 
igénye azonos, akkor nem élhetnek tartósan ugyanazon az 
élőhelyen. Ennek leoldása: niche szegregáció 

 niche szegregáció: a hasonló igényű fajok között fellépő versengés , 
valamint az adaptáció és a specializáció révén a fajok térben és 
időben felosztják az élőhelyet. 

7. Alkalmazkodottság = adaptáció: az élőlény igényeinek és a környezet 
nyújtotta feltételeknek sikeres összehangolódása. Az evolúció során a 
természetes szelekció révén jött létre (pl. növényi életformák). Az 
adaptációs képesség fajspecifikus, a faj minden egyede képes rá. 

8. Akkomodáció: pillanatnyi alkalmazkodás, tehát nem örökletes sajátosság. 
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3. Javasolt modulok (tevékenységek és ellenőrzésük) 
 

Tanári előadás és magyarázat 

Célja: Az ökológia alapfogalmai ismeretanyagának átadása, az 
okok és összefüggések feltárása. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 
matematikai kompetencia, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: A teljes csoport 

Munkaforma: Frontális munka 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Aktív digitális tábla, projektor 

Digitális anyagok: BEVEZETÉS AZ ÖKOLÓGIÁBA ppt 

A TALAJ ppt 

ABIOTIKUS TÉNYEZŐK ppt 

Témák:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

 
 

Szövegértés fejlesztése 

Célja: A szövegértési kompetencia fejlesztése önálló 
feladatmegoldással. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia, hatékony önálló 
tanulás. 

Célcsoport: A készségben járatlan, illetve a közép és emelt szintű 
biológia érettségi vizsgára készülő tanulók 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 1-SZ-1. MOHABIRODALOM word doc. 

Témák:  1.1. A biológia tudománya 

3.3. A többsejtűség 

5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és önértékelés 
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Tesztfeladat megoldása 

Célja: Az ismeretanyag egésze elsajátításának ellenőrzése. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, 
hatékony, önálló tanulás. 

Célcsoport: Valamennyi tanuló 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 1-TE-1 TESZT ALAPFOGALMAK word doc. 

Témák:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

Ellenőrzés: Tanári javítás megoldókulccsal 

 
 
 

Fejlesztő feladatok 

Célja: Az ismeretanyag rögzítése, feladatmegoldó képesség 
fejlesztése. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, 
hatékony, önálló tanulás. 

Célcsoport: Valamennyi tanuló 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 1-F-1. ALAPFOGALMAK word doc. 

Témák:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és értékelés megoldókulcs alapján 
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Gyűjteményes feladat 

Célja: A tanult ismeretek alkalmazás szintű gyakorlása, 
fejlesztése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, hatékony önálló tanulás. 

Célcsoport: A manipulatív, vizuális tevékenységgel motiválhatóbb 
tanulók 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (3 fő), megbeszélés 

Helyszín: Természeti örökségünk kiállítás termei 

Eszköz: Tanulói feladatlap 

Digitális anyagok: 1-GY-1. TŰRŐKÉPESSÉG word doc. 

Témák:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

Ellenőrzés: A tanulók tudásának gyakorlati tevékenységük alapján 
való ellenőrzése 

 
 
 

Növényhatározás 

Célja: A növényhatározás gyakoroltatása. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, 
hatékony  önálló tanulás. 

Célcsoport: A biológia középszintű érettségire készülő tanulók. 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói feladatlap, Növényismeret tk. 

Digitális anyagok: 1-HA-1. HÁRSAK word doc. 

1-HA-2. JUHAROK word doc, 

NÖVÉNYHATÁROZÓ ADATBÁZISA excel munkalap 

Témák:  A középszintű szóbeli érettségi vizsga követelménye: 
növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek 
jellemzése a Növényismeret könyv segítségével. 

Ellenőrzés: Önellenőrzés megoldókulcs alapján; tanulók tudásának 
gyakorlati tevékenységük alapján való tanári ellenőrzése. 
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Játékos feladat 

Célja: A tanult iránti motiváció fenntartása, a tudás elmélyítése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló 
tanulás, esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség. 

Célcsoport: Az alulmotivált, esetleg hiányos tudású tanulók 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (2 fő), megbeszélés 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 1-J-1. SZTEREOGRAM word doc. 

Témák:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

Ellenőrzés: Szóbeli ellenőrzés beszélgetéssel, aktív táblánál 

 
 


