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MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA 
EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET 

TÉMA: A POPULÁCIÓK 
 
 

 
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 (2-T-1. 
POPULÁCIÓK és 3-T-1. POPULÁCIÓN BELÜLI KÖLCSÖNHATÁSOK 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. 



SMMI KAPOSVÁR MÚZEUMI OKTATÁS PÁLYÁZAT 
(TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0010) 

    
7400 KAPOSVÁR, HERMAN OTTÓ U. 59.   TEL: 06 - 20 - 391 8237 

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. Populáció 
Középszint:  
Ismertesse a populáció ökológiai és genetikai értelmezését. 
Ismertesse a populáció egyedszámának korlátlan és korlátozott 
növekedési modelljeit, értelmezze a környezet eltartó képességének 
fogalmát. 
Mondjon példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd összeomló 
létszámú populációra. Ismertesse ezek mezőgazdasági szerepét (pl. 
sáskajárás), a védekezés módjait, a biológiai védekezés előnyeit. 
Értelmezzen emberi korfákat, vonjon le belőlük következtetéseket. 
Emelt szint: 
Értelmezze a statisztikus megközelítés, a valószínűség, az előfordulási 
gyakoriság fogalmát. 
Ismertesse a populáció jellemzőit (egyedszám, egyedsűrűség, 
koreloszlás, térbeli eloszlás). 
Hozza összefüggésbe az r- és a K-stratégia fogalmát a környezet 
állandóságával, az élőlény élettartamával és testnagyságával. 
Magyarázza ezeket grafikus ábrán.  

 
2. Táblavázlat:  

 

POPULÁCIÓK 
Fogalma (definiálási gondok!):  

 Az egyed feletti szerveződés (szerkezeti és működési) alapegysége. 

 Valamely szempont szerint azonosnak tekinthető élőlényközösség. 

 TK: Azonos fajhoz tartozó egyedek összessége, amelyek adott helyen és 
időben együtt élnek és egymással szaporodva termékeny utódokat hoznak 
létre. 
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Jellemzői: 

 Nagyság (=egyedszám)  

növeli: születés, bevándorlás 

csökkenti: halálozás, elvándorlás 

 
 Egyedsűrűség (abundancia): az egyedszám vonatkoztatása tengelyre, terület 

vagy térfogategységre, így lehet: 

 - lineáris (költő madarak egy sövényben): db/m 
 - síkbeli (antilopok a szavannán): db/km2 

 - térbeli (mélyvizi halak): db/m3.  

Függ: 

a fizikai térigénytől (testméret),  

pszichikai térigénytől (társas viselkedéstől),  

forrásszükséglettől (létfeltételek,táplálékigény)  

alkalmi tényezőktől (pl. ragadozók jelenlététől) 

 

 Térbeli eloszlás (térszerkezet = diszpergáltság)  

Függ: a szervezetek mozgékonyságától 

Formái: (lineáris, síkbeli, térbeli) 

Egyenletes (véletlenszerű), egyenlőtlen (versengő), csoportosuló 
(biotóp preferáló), szigetszerű  

 
 Koreloszlás (korszerkezet = etilitás): megmutatja, hogy a populáció mekkora 

hányada található az egyes fejlődési alakokban. Korfával ábrázoljuk: 

fiatalodó (fejlődő), stabil (egyensúlyi), öregedő (hanyatló) 

 

 Növekedési ütem 

K- és r-stratégisták:  
A korlátozott növekedési modellt a K-stratégista populációk testesítik meg: 
populációik méretét a minimumban lévő tényező szabja meg. 

Az r-stratégista populációk növekedése (látszólag) korlátlan a hirtelen nyíló 
élettérben. 

túlélési görbe (mortalitási) típusok 

 
 Egészségi állapot (pontosabban betegségi állapot!=morbiditás): a beteg 

állatok arányát adja meg.  

A betegséget okozó tényezők lehetnek: abiotikusak (éghajlati tényezők) 
illetve biotikusak (kórokozók, élősködők, ragadozók, vetélytársak).  

 

 Ivararány (szexilitás): 

Gyakoribbak a kétnemű populációk: 
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1:1 ivararány;  

a nőstények túlsúlya (pl. levéldarazsak);  

a hímek túlsúlya (lepkék). 

Egynemű populációk:  

ideiglenesek (pl. szarvasbikák csapata);  

tartósak (fűrészlábú szöcskék) 

 

 Populáción belüli kapcsolatok (intraspecifikus kölcsönhatások)  

 
 

A populáción belüli kapcsolatok a populáció egyik jellemzője: Ugyanazon faj 
különböző populációi közötti vagy egy populáció egyedei közötti kölcsönhatás. 
 
Formái: 

1. versengés (konkurencia, kompetíció): bármely (erő)forrásért, pl. 
táplálék, fészkelőhely, stb. 

2. táplálkozási kapcsolatok (pl. közös zsákmányszerzés) 

3. védelmi kapcsolatok (pl. közös őrjárat, területjelölés) 

4. alvási, telelési kapcsolatok 

5. vándorlási kapcsolatok 
6. szaporodási kapcsolatok: párképződés, udvarlás, párzás, 

ivadékgondozás 

7. társas kapcsolatok: 
Időleges: gyülekezet, alkalmi tömörülés 

Állandó (feltétele a szociális vonzódás, ami a fajtársak felismerésének 
képességén alapul; az egyedek között rokoni kapcsolatok vannak): család, 
nagycsalád, kolónia, államalkotás. 

8. területőrző (territoriális) viselkedés:  
A territórium az a terület, amelyet az egyed vagy csoport kizárólagosan 
használ és agresszióval is megvéd fajtársaival szemben. 

Mérete az állat testméretétől, életmódjától, a táplálékellátottságtól függ. A 
terület védelmének rituális formája a területjelzés (pl. hanggal, illatokkal).  

Csak a területgazdák szaporodhatnak! 

9. agresszió: a versengés egyik megnyilvánulása 
Formái: territoriális agresszió; rangsoragresszió; szexuális agresszió; 
szülői, fegyelmező agresszió: a kölykök viselkedését szabályozza; 
elválasztási agresszió: az utódok gondozásának lezárására. 

10. rangsor:  
(Az alkalmi gyülekezetek kivételével) minden állatcsoportosulásnak belső 
szerkezete van, amely az egyedek közötti kapcsolatokból jön létre. 

Lineáris rangsorban a vezér kivételével minden egyed egy másik 
(domináns) egyed alárendeltje.  

A rangsort rituális agressziós jelzések vagy valódi harc hozza létre.  

A rangsor értelme az erőforrások hatékony elosztása és annak a 
megakadályozása, hogy újra meg újra küzdelem induljon meg azok 
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megszerzéséért. 

A rangsor egy-egy állat pusztulásával (gyengülésével) folyamatosan 
változik. 

11. önzetlenség:  
Az önzetlenség az állatvilágban csakis olyan esetekben működik, amikor 
ez a magatartás a saját génállomány túlélését, továbbadását jobban segíti, 
mint az önzés.  

Az önzetlenség legtöbbször nem élet vagy halál kérdése. 

A szülő például saját energiáit fogyasztva táplálja, gondozza utódait, de így 
biztosabban adja tovább a génjeit. 

Önzetlen magatartással olyan strukturált csoportok jönnek létre, amelyek 
az egyedhez képest új társas kapcsolati szintet jelentenek: államalkotás. 

12. kommunikáció 

 
 

3. Javasolt modulok (tevékenységek és ellenőrzésük) 
 

Tanári előadás és magyarázat 

Célja: A populáció, mint szerveződési szint jellemzői 

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: POPULÁCIÓ ppt 

BEVEZETÉS AZ ÖKOLÓGIÁBA ppt 

Alapfogalmak:http://www.foek.hu/zsibongo/vadem/alapf.htm

ETOLÓGIA ppt 

Etológia – kommunikáció ppt 

Intra- és interspecifikus kölcsönhatások ppt 

MENJÜNK VAGY MARADJUNK ppt 

Témák:  1.2.2 Szerveződési szintek 

5.1.1 környezeti kölcsönhatások 
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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: 2-SZ-1. KAKASMANDIKÓ word doc. 

3-SZ-1. VÁNDORLÁS word doc. 

Témák:  1.1. A biológia tudománya 

3.1.1 vírusok 

3.2.1. baktériumok 

3.4.1 Növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás 
szempontjából 
3.4.4. az állatok viselkedése 

5.1. Populáció 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és önértékelés 

  
  

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: 2-TE-1 TESZT POPULÁCIÓK word doc. 

3-TE-1 TESZT POPULÁCIÓN BELÜLI KÖLCSÖN-
HATÁSOK word doc. 

Témák:  5.1. Populáció 

Ellenőrzés: Tanári javítás megoldókulccsal 
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Gyűjteményes feladat 

Célja: Az emelt szintű tanult ismeretek alkalmazás szintű 
gyakorlása, fejlesztése. 

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

Célcsoport: Emelt szinten továbbtanulást tervező diákok 

Munkaforma: Önálló munka, tanulói kiselőadás. 

Helyszín: Természeti örökségünk kiállítás termei, oktatóterem 

Eszköz: Nyomtatott tanulói feladatlap 

Digitális anyagok: 2-GY-1. STRATÉGIÁK word doc. 

Témák:  5.1. Populáció 

Ellenőrzés: A tanulók tudásának gyakorlati tevékenységük alapján 
való ellenőrzése 

 
 
 

 
 
 

Játékos feladat 

Célja: A tanulás iránti motiváció fenntartása, a tudás elmélyítése, 
a közösségi tevékenység fejlesztése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Fajismeret bővítésre szoruló tanulók 

Csoportmunkában gyengén teljesítő, vagy konfliktusban 
levő tanulók 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (3 fő), megbeszélés 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép vagy nyomtatott dokumentum 

Digitális anyagok: 2-J-1. HALKERESŐ JÁTÉK word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: Szóbeli ellenőrzés beszélgetéssel, aktív táblánál. 
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Önképző ismeretek 

Célja: Az emelt szintű ismeretanyag elsajátíttatása, rögzítése. 

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

Célcsoport: Emelt szinten továbbtanulást tervező diákok 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem vagy otthoni feladatmegoldás 

Eszköz: Elektronikus dokumentum 

Digitális anyagok: HOLLÓPOPULÁCIÓK word doc. 

2-Ö-1. POPULÁCIÓNAGYSÁG word doc. 

Témák:  5.1.1 környezeti kölcsönhatások 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és értékelés megoldókulcs alapján 

 
 
 
 

Kulturális kitekintés 

Célja: Kulturális értékőrzés egy művészeti alkotás és a biológiai 
ismeretek összekapcsolása révén,  

Differenciált tehetséggondozás 

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

Célcsoport: Gyors feladatmegoldó, tehetséges tanulók 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 2-K-1 A HOLLÓ word doc. 

Témák:  3.4.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás 
szempontjából 

6.3.1 ideális és reális populáció 

Ellenőrzés: Önellenőrzés megoldókulcs alapján; tanulók tudásának 
gyakorlati tevékenységük alapján való tanári ellenőrzése. 
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Nyelvi fejlesztés 

Célja: Az anyanyelv használat és a nyelvi-logikai képességek 
fejlesztése, az általános műveltség bővítése. 

A kooperációs készség fejlesztése. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Gyors feladatmegoldó, tehetséges tanulók 

Munkaforma: Kooperatív módszer (4 fő) 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép és nyomtatott dokumentum 

Digitális anyagok: 2-NY-1. IÓ-CIÓ-POPULÁCIÓ (MAGYAR) 

Témák:  - 

Ellenőrzés: A tanulók tudásának gyakorlati tevékenységük alapján 
való tanári ellenőrzése, közösségi értékelés. 

 
 
 


