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MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA 
EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET 

TÉMA: AZ INTERSPECIFIKUS KAPCSOLATOK 
 
 

 
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 (7-T-1. 
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. 
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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:  5.1.2. kölcsönhatások - ökológiai kölcsönhatások 
         5.4.1 anyagforgalom 
 

Középszint:  
Ismertesse a szimbiózis, a versengés, az asztalközösség 
(kommenzalizmus,) az antibiózis, az élősködés és a táplálkozási 
kölcsönhatás (predáció) fogalmát, állati és növényi példákkal. 
Értelmezze, és példák segítségével mutassa be a termelők, a lebontók 
és a fogyasztók szerepét az életközösségek anyagforgalmában és 
energiaáramlásában.  
Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és hálózat különbségét. 
Emelt szint: 
Hozza kapcsolatba a táplálkozási és élősködő kapcsolatokat a 
populációk létszámváltozásaival. 
Példákkal igazolja, hogy az egyes élőlénypopulációk közti 
kölcsönhatások sokrétűek. 
Értelmezze az ökoszisztéma tagjainak kölcsönös egymásra utaltságát, 
a ragadozók szerepét a társulás stabilitásának fenntartásában. 
Elemezzen táplálékhálózatot. 
 

2. Táblavázlat:  
 

Kölcsönhatások 
A különböző fajok populációi közötti kölcsönhatás (interspecifikus kapcsolat) a 
résztvevő populáció számára lehet előnyös (+), közönbös (0), hátrányos (-). 

Formái:  

Mutualizmus = együttműködés (+, +):  
- Pl. a növények beporzása állatok segítségével 
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- Pl. az ember növénytermesztő és állattenyésztő tevékenysége 

- ide sorolható a szimbiózis és az alliancia is 

Szimbiózis = együttélés (+, +): 
- mindkét fél számára előnyös együttélési, elsősorban táplálkozási 

kapcsolata jön létre.  

- Pl. zuzmók szerveződése, ami az algák és a gombák együttélésével  

- Pl. a rovarok és gerincesek bélcsatornájában élő cellulózbontó 
baktériumok tevékenysége  

- Pl. a nitrifikáló baktériumok együttélése a pillangós növényekkel. 

Alliancia (+, +): 
- A két populáció között laza, egymást segítő kapcsolat jön létre.  

- Pl. az együtt legelő struccok (akiknek éles a látásuk) és zebrák (jól 
hallanak) kapcsolata. Bármelyik veszi észre a ragadozót, riasztja a 
másikat. 

Mikorrhiza (+, +): 
- Magasabb rendű növények és a gyökereiken élő gombák együttélése. A 

szimbiózis egyik formája. 

Kompetíció = versengés (-, -): 
- Akkor alakul ki, ha két populáció az élőhely hasonló forrásait használja. 

Kommenzalizmus = asztalközösség (+, 0):    

- Pl. amikor a ragadozó által elejtett zsákmányt más populációk is 
fogyasztják. 

Antibiózis = amenzalizmus (0, -):   

- Pl., amikor egy faj anyagcsere terméke gátolja más fajok növekedését. 

Allelopátia (0, -):   

- Két növénypopuláció közti kapcsolat, amikor az egyik növény által 
termelt vegyület gátolja a másik növekedését.  

- Pl. a dió által kibocsátott juglon nevű vegyület gátolja számos növény 
fejlődését. 

Predáció = zsákmányszerzés (+, -): 
- Az egyik populáció részben vagy egészben elfogyasztja a másik 

populáció egyedeit. 

- Speciális formája a parazitizmus, amikor az élősködő populáció a 
gazdaszervezet egyedeiből táplálkozik, vagy azok testében szaporodik. 
A parazitizmus további sajátos esetei: félparazitizmus, hiperparazitizmus. 

Neutralizmus (0, 0): 
- A szaprofita fogyasztók populációi többnyire nem hatnak egymásra. 

Kompetetív kizárás elve (Gauze-elv): Két azonos környezeti igényű populáció 
nem élhet tartósan ugyanazon az élőhelyen. 
A konfliktus lehetséges feloldása: a források felosztása térben vagy időben. 

Térbeli felosztás: az énekesmadár fajok a fa más-más részein keresgélik a 
rovarzsákmányt. 

Időbeli felosztás: az állatfajok más-más napszakban mennek inni az itatóhoz. 
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3. Javasolt modulok (tevékenységek és ellenőrzésük) 
 

Tanári előadás és magyarázat 

Célja: Az interspecifikus kölcsönhatások típusainak 
megismertetése 

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

Célcsoport: A teljes csoport 

Munkaforma: Frontális munka 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Aktív digitális tábla, projektor 

Digitális anyagok: ÉLETKÖZÖSSÉGEK ppt 

Intra- és interspecifikus kölcsönhatások ppt 

Témák:  5.1.2. kölcsönhatások - ökológiai 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 vagy nyomtatott feladatlap 

Digitális anyagok: 7-SZ-1 FAGYÖNGYFÉLÉK1 word doc. 

7-SZ-2 FAGYÖNGYFÉLÉK2 word doc. 

7-SZ-3. PARAZITIZMUS VAGY SZIMBIÓZIS word doc. 

Témák:  1.1. A biológia tudománya 

3.4.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differen-
ciálódás szempontjából 
4.6.5. a keringési rendszer egészségtana, elsősegély-
nyújtás 
5.1.2. kölcsönhatások - ökológiai kölcsönhatások 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és önértékelés 
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Tesztfeladat megoldása 

Célja: Az ismeretanyag egésze elsajátításának ellenőrzése. 

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

Célcsoport: Valamennyi tanuló 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Nyomtatott tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 7-TE-1 TESZT POPULÁCIÓK KÖZÖTTI KÖLCSÖN-
HATÁSOK word doc. 

Témák:  5.1.2. kölcsönhatások - ökológiai kölcsönhatások 

Ellenőrzés: Tanári javítás megoldókulccsal 

 
 
 
 

 

Játékos feladat 

Célja: A tanult iránti motiváció fenntartása, a 
természettudományos ismeretek bővítése. 

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

Célcsoport: Tanulás iránt motiválatlan diákok 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (2 fő), megbeszélés 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 7-J-1. NÖVÉNYKERESŐ JÁTÉK word doc. 

7-J-2. ROVARSZAKMÁK 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: 7-Ö-1. NÖVÉNYI KÖLCSÖNHATÁSOK word doc. 

NÖVÉNYI KÖLCSÖNHATÁSOK- ALLELOPÁTIA pdf. 

Témák:  5.1.2. kölcsönhatások - ökológiai 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, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia, hatékony önálló 
tanulás, esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség. 

Célcsoport: Gyors feladatmegoldó, tehetséges tanulók 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem vagy otthoni munka 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 7-K-1 FAGYÖNGYÖK word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: A 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: Páros feladatmegoldás 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 7-NY-1. LÉPRE MEGY (MAGYAR) word doc. 

Témák:  - 

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

 
 
 

Honismeret, honszeretet 

Célja: A hazaszeretet, honismeret és a lokálpatriotizmus 
erősítése. 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Gyors feladatmegoldó képességű tanulók 

Munkaforma: Kiscsoportos tevékenység (3 fő), megbeszélés 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép  

Digitális anyagok: 7-H-1. FEKETE ISTVÁN  word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: Frontális ellenőrzés és önellenőrzés, megbeszélés aktív 
táblánál 
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Informatikai (digitális technikai) fejlesztés 

Célja: A digitális technikai eszközök használata és az 
informatikai jártasság fejlesztése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, idegennyelvi kommunikáció, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Angolul beszélő, informatikai érdeklődésű diákok 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép, fülhallgató 

Digitális anyagok: 7-H-1. FEKETE ISTVÁN  word doc. 

Témák:  1.2.2 Szerveződési szintek 

5.1.2. kölcsönhatások  

Ellenőrzés: Megbeszélés az azonos feladatot végrehajtók kis 
csoportjában. 

 
 
 
 


