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MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA 
EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET 

TÉMA: A BIOMOK ÉS A BIOSZFÉRA 
 
 

 
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 (10-T-1. A 
BIOMOK 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:   5.4. Ökoszisztéma 
 

Középszint:  
Ismertesse az ökoszisztéma fogalmát, értelmezze az életközösséget 
ökoszisztémaként 
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. 
Értelmezze a szén és az oxigén körforgásának útját: az autotróf és 
heterotróf lények szerepét, a humuszképződés lényegét, a 
szénhidrogén- és kőszénképződés okát, a karbonát-kőzetek keletkezé-
sét. Értelmezze az élőlények szerepét e folyamatokban.  
Emelt szint: 
Értelmezze az ökoszisztéma tagjainak kölcsönös egymásra utaltságát, 
a ragadozók szerepét a társulás stabilitásának fenntartásában. 
Elemezzen táplálékhálózatot. 
Ismertesse a foszfor körforgásában a tengeri madarak szerepét, a 
biológiai ciklusból való kilépés lehetőségét (foszfátüledék).  
Ábra segítségével elemezze a lebontó szervezetek, a nitrogéngyűjtő, a 
nitrifikáló és a denitrifikáló baktériumok szerepét a nitrogén 
körforgásában. 
Hasonlítsa össze a produkció, biomassza és egyedszám fogalmát. 
Értelmezzen „ökológiai produkció és energia piramist”. Értelmezze a 
biomassza és a produkció függését a globális éghajlati tényezőktől. 
Értelmezze a sokféleséget (diverzitást) a gének szintjén (pl. a heterozi-
gótaság mértéke a populációban), a faj szintjén (pl. a fajok száma) és 
az ökoszisztéma szintjén (pl. a tápláléklánc szintjeinek száma). 
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2. Táblavázlat:  
 

A biomok és a bioszféra 
Biom: egyed feletti szerveződési szint, a bioszféra kontinens léptékű, de nem 
csak szárazföldön értelmezett egysége.  

 Az egyes biomok kialakulását elsősorban éghajlati tényezők szabják meg, 
így határaik a nagy klímazónáknak megfelelőek.  

 Nevüket általában a jellemző klimatikus viszony és a vegetációtípus alapján 
kapják (pl. sarkvidéki tundra, trópusi monszunerdő).  

 Egy biom számos társulásból áll. 
 Nevüket általában a jellemző klimatikus viszony és a vegetációtípus alapján 

kapják (pl. trópusi monszunerdő, sarki tundra) 
 Gyakran helyi neveket kapnak. (Pl. a mérsékelt égövi füves puszta biomját 

helyileg sztyeppnek (Közép-Ázsia), prérinek (Észak-Amerika) vagy 
pampának (Dél-Amerika) is nevezhetik.) 

Csoportosítása: (nincs egységes rendszer) 
Szárazföldi biomok: 
 Tundra 
 Tajga 
 Mérsékelt övi lombhullató erdő 
 Mérsékelt övi tűlevelű erdő 
 Trópusi és szubtrópusi esőerdő 
 Trópusi és szubtrópusi lombhullató erdő (babérlombú erdő) 
 Trópusi és szubtrópusi tűlevelű erdő  
 Trópusi és szubtrópusi füves puszta (szavannák) 
 Mérsékelt övi füves puszta 
 Alpesi bioformáció (hegyvidéki biomok) 
 Sivatagi bioformáció 
 Mediterrán bioformáció (keménylombú erdő) 
 Mangroveerdő 

Édesvízi biomok: (13 típus) 
Tengeri biomok: (10 típus) 
 Tengerparti bioformáció  
 Korallzátony  
 Algamező  
 Jéghegy  
 Tengeri hőforrás  
 Tengeri metánforrás  
 Tengerfenéki bioformáció = mélytengeri biom = abisszikus biom 
 Nyílttengeri bioformáció = pelágikus biom 
 Sekélytengeri bioformáció = litorális biom 
Antropogén biomok: (5 típus) 

Bioszféra: legmagasabb (egyed feletti) biológiai szerveződési szint, 
alapegységei a biomok. Tágabb értelmezésben az élet színtere, tehát a Föld 
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külső burájának mindazon rétegei, amelyekben az élet előfordul. 
Törvényszerűségei: 

 A napsugárzás energiatartalma a sarkok felé fokozatosan csökken, és 
ennek következményeként a szélrendszerek és csapadékviszonyok 
egymástól jól elkülöníthető klímazónákat alakítanak ki a Föld felszínén: 
zonalitás. 

 A klímaöveknek megfelelően a növényvilág is övekre tagolódik. Minden 
vegetációövnek sajátos, más övektől eltérő, több kontinensen megjelenő, 
ökológiai szempontból hasonló jellegű életközössége alakul ki: biomok. 

 A Föld felszínén kialakult talajok is mutatják a zonalitást. 
 A biodiverzitás általában nő a sarkoktól az Egyenlítő felé haladva és nő a 

nedvesség-ellátottság növekedésével. 
 A társulásokban helyileg végbemenő anyagforgalmak részét képezik a 

bioszférában végbemenő biogeokémiai ciklusoknak. (lásd: anyagok 
körforgása.) 

 A bioszféra magában foglalja a hidroszféra, a litoszféra és az atmoszféra 
egy részét. Az űrkorszakkal a bioszféra határai kitolódtak. 

 
3. Javasolt modulok (tevékenységek és ellenőrzésük) 

 

Tanári előadás és magyarázat 

Célja: A bioszféra strukturálódásának, folyamatainak 
elsajátíttatása. 

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: ÖKOSZISZTÉMA ppt 
A tajga ppt 
A TUNDRA ppt 
Szavannák ppt 
Trópusi éghajlati öv I. ppt 
SIVATAGOK ppt 
TENGERI BIOMOK ppt 
A HEGYVIDÉKEK ÖVEZETTESSÉGE ppt 
A mikroorganizmusok szerepe a biogeokémiai 
folyamatokban ppt 
Nitrogén körforgalom ppt 
Szén körforgalom ppt 
A nitrogén körforgása word doc 

Témák:  5.1.2. kölcsönhatások - ökológiai 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 vagy nyomtatott feladatlap 

Digitális anyagok: 10-SZ-1 FAJKIHALÁS word doc. 

Témák:  5.4 Ökoszisztéma 

6.3 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

Ellenőrzés: Önellenőrzés és önértékelés 

  
  
 
 

 

Tesztfeladat megoldása 

Célja: Az ismeretanyag egésze elsajátításának ellenőrzése. 

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

Célcsoport: Valamennyi tanuló 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Nyomtatott tanulói feladatlapok 

Digitális anyagok: 10-TE-1 TESZT BIOMOK word doc. 

Témák:  5.4. Ökoszisztéma 

Ellenőrzés: Tanári javítás megoldókulccsal 
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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: 10-HA-1. KANKALINOK 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. 

 
 
 
 

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, jutalmazott diákok 

Munkaforma: Csoportos kooperáció (4 fő), megbeszélés 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 10-J-1. EMLŐSKERESŐ JÁTÉK word doc. 

10-J-2. ENERGIA JÁTÉK word doc. 

10-J-3. VÁROSÉPÍTŐ JÁTÉK word doc. 

Témák:  - 

Ellenőrzés: Csoportok beszámolója, önértékelése 
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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 

 
 
 
 
 

Nyelvi fejlesztés 

Célja: Az idegennyelv használat fejlesztése, az általános 
műveltség bővítése. 

Tehetséggondozás 

Kulcskompetenciák: Idegennyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Angol nyelvben járatos, gyors feladatmegoldó, tehetséges 
tanulók 

Munkaforma: Egyéni feladatmegoldás 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 10-NY-1 TÁJVÉDELMI KÖRZET (ANGOL) doc. 

Témák:  5.5. környezet- és természetvédelem 

Ellenőrzés: A tanulók tudásának gyakorlati tevékenységük alapján 
való tanári ellenőrzése. 
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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: 10-H-1. TV TERÜLETEK SOMOGYBAN word doc. 

Témák:  5.5. környezet- és természetvédelem 

Ellenőrzés: Frontális ellenőrzés és önellenőrzés, megbeszélés aktív 
táblánál. 

 
 
 
 

Informatikai (digitális technikai) fejlesztés 

Célja: Az informatikai jártasság fejlesztése 

Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos 
kompetencia, digitális kompetencia 

Célcsoport: Informatikai érdeklődésű diákok 

Munkaforma: Önálló tevékenység 

Helyszín: Xantus J. tanterem 

Eszköz: Tanulói számítógép 

Digitális anyagok: 10-I-1 JELES NAPOK word doc. 

Témák:  5.5. környezet- és természetvédelem 

Ellenőrzés: Megbeszélés az azonos feladatot végrehajtók kis 
csoportjában. 

 
 
 
 


