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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történő fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át,
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képesség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak,
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további
kutatásokat igényelne.
Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2. A
 fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L)
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő,
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínűségi következtetés

Problémamegoldás
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak.
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és
a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetőségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk
ilyen jellegű feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A
 rendszerező és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek,
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem a
megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok kiválasztását
jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú
részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz elemeiből kell
rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy...,
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja,
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja,
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabályalkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesztés
során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása a
matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők, tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő,
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az
erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1.
táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek
anyagába a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent.
A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több
tantárgyban is zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább kéthárom tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínűségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt tantárgyak
nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, különösen a fizika,
kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a
humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a képességfejlesztő
feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket, tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak, amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez
készült feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése
nem lesz erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában, mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az
egész tanévet átfogva.
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. Még
így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű időt,
ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütemben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált
fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. A tanári
kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő eszközök
mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói épülnek,
azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként is meglevő
tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség esetében
jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. Végül a fejlődési mutató a kritérium-orientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési feladatok.
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Ezek a modulok biológia tananyaghoz kapcsolódóan, biológiai tartalmakkal, a matematikai kompetencia fejlesztésére készültek. A feladatok alkalmasak diákjaink rendszerező és kombinatív képességének, valamint deduktív- és induktív gondolkodásának fejlesztésére, miközben erősödik biológiai
szemléletük, mélyülnek biológiai ismereteik. Megoldásuk közben a tanulók támogatást kapnak, és
különböző tanulási módszereket sajátíthatnak el.
A feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek, nem céljuk új ismeretek megtanítása.
A modulok segítik az érettségire történő felkészülést egyrészt a kompetencia fejlesztése, másrészt a
tartalom révén. A feladatok az érettségi követelményrendszer alapján készültek, ezért olyan tartalmak fordulnak elő bennük, amelyek a középszintű érettségi követelményeiben megtalálhatóak.
Az első két modul elsősorban a Genetika és az Ökológia témaköréhez kapcsolódik, míg a másik három
modul a sejt szintű biológia és az ember szervezetének felépítése és működése témakör feldolgozását, illetve
érettségi előtti áttekintését segíti. Az utolsó egység tartalma a biotechnológia néhány fogalmát érinti.
Minden modul elején található egy áttekintő táblázat arról, hogy a modulon belül az egyes feladatok
melyik kompetencia-komponenst fejlesztik. A modulok tartalma:
1. modul:
1.
2.
3.
4.
5.

A DNS-től az emberig
A dns
A DNS és a tulajdonságok
A gének és a kromoszómák
Gének és génváltozatok
A tulajdonságok megjelenése

2. modul:
1.
2.
3.
4.
5.

Az egyedtől a bioszféráig
A populációk és környezetük
Az életközösségek
A természet és a környezet védelme
A bioszféra
A fenntarthatóság

3. modul:
1.
2.
3.
4.
5.

Az emberi szervezet felépítése és működése I.
Az emberi szervezet
A táplálkozás
A légzés
A mozgás
A keringés

4. modul:
1.
2.
3.
4.
5.

Az emberi szervezet felépítése és működése II.
Az érzékelés
Az idegrendszer
A hormonrendszer
Az immunrendszer
Szaporodás és egyedfejlődés

5. modul:
1.
2.
3.
4.
5.

A sejtek biológiája és kémiája
A szervetlen és a szerves vegyületek I.
A szervetlen és a szerves vegyületek II.
A sejtek anyagcseréje
A sejtek felépítése
Biotechnológia
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Minden modul öt egységet tartalmaz, egy-egy egység feldolgozása általában 10-15 percet vesz igénybe.
A ténylegesen felhasznált idő azonban sok mindentől függ:
• minden feladatot megoldunk-e és közösen megbeszéljük-e, vagy differenciáltan osztjuk ki a feladatokat,
• az óra elején vagy végén foglalkozunk-e a feladatokkal,
• élünk-e a feladatok által felkínált kitekintési lehetőségekkel stb.

Javaslatok a feldolgozáshoz
• A feladatok megoldását az adott témakör tanításának folyamatába illesszük be!
•	Az óra elején alkalmazhatjuk akár motivációs elemként, akár a téma bevezetéseként, akár az előző
órán tanultak ismétléseként.
•	Az egységeket az óra végén is feldolgozhatjuk. Ilyenkor az áttekintést, az összefoglalást, az elmélyítést szolgálhatják a feladatok.
•	Ha az érettségire felkészüléshez (felkészítéshez) használjuk az egységeket, a kitekintési lehetőségek kihasználásával akár egész témaköröket is áttekinthetünk.
•	A feladatok önállóan, páros munkával és – a legtöbb esetben – csoportos munkával is megoldhatók.
Érdemes egy-egy egységen belül variálni a szervezési módokat (munkaformákat).
•	A feladatok megoldását mindig kövesse megbeszélés, értékelés. Ez történhet frontálisan vagy két
pár által alkotott csoportban is. (A frontális megbeszélésnél írásvetítővel vagy projektorral vetítsük
ki a megoldást!)
Eredményes munkát kíván
a szerző

1. MODUL

a dns-től
az emberig
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

+

+

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+
+

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+
+

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése

+

Sorozatok képzése

+

+

+
+
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1. egység
A DNS
A DNS-molekulák két polinukleotid-láncból állnak, amelyek egymás körül feltekeredve jellegzetes kettőshélixszerkezetet alkotnak. A kettős hélixben a két polinukleotid-lánc távolsága állandó, és a szerves bázisok a hélix
belsejében rejtőznek. A két láncot a bázisok között kialakuló hidrogénkötések tartják össze.
A kettőshélix-szerkezet miatt a DNS kevéssé reakcióképes vegyület: a szerves bázisok a hélix belsejében találhatók, reakcióképes molekularészleteiket pedig a hidrogénkötések „foglalják le”.
A bázispárképzés szigorú szabályok szerint történik: adeninnel szemben timin, guaninnal szemben pedig citozin
állhat. Az adenin és a timin között kettő (A=T), a guanin és a citozin között három hidrogénkötés (G≡C) jöhet
létre. A bázispárképzés szabályainak köszönhetően az
egyik polinukleotid-lánc bázissorrendje egyértelműen
a DNS szerkezete
meghatározza a másik lánc bázissorrendjét. Csekély reakciókészsége miatt a DNS kémiai összetétele a sejt élete során
többnyire nem változik. Ez összhangban van szerepével, vagyis azzal, hogy tárolja, megőrzi a sejtek
működésére vonatkozó információkat. Ugyanakkor szerkezete magában rejti a megkettőződés lehetőségét, és ezzel az információ átadását, átörökítését egyik sejtről a másikra a sejtosztódás során.

1. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) foszforsav

dezoxiribóz

N-tartalmú szerves bázis

zsírsav

Indoklás: mert nem a nukleotidok alkotórésze
b) guanin

citozin

uracil

timin

adenin

Indoklás: mert a DNS-ben nincs uracil
Bár az egység a DNS-ről szól, elfogadható válasz a timin is, ami az RNS-ben nem található.
A következő feladat előtt is érdemes tisztázni, hogy a DNS felépítésével kapcsolatos a feladat.
c) foszfor

szén

hidrogén

Indoklás: mert a DNS-ben nincs kén

nitrogén

kén

oxigén
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2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Egészítsd ki az ábrát az alábbi kifejezések beillesztésével!
szerves vegyületek
DNS
polinukleotidok
heteroatomot tartalmazó szerves vegyületek

szerves vegyületek

heteroatomot tartalmazó
szerves vegyületek

polinukleotidok

DNS

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A KETTŐS-HÉLIX SZERKEZETŰ NUKLEINSAV-MOLEKULÁK KEVÉSSÉ REAKCIÓKÉPESEK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Minden nukleinsav-molekula kevéssé reakcióképes.

B)

Nincs olyan nukleinsav-molekula, amelyik kevéssé reakcióképes.

C) 	Van olyan nukleinsav-molekula, amelyik kevéssé reakcióképes.
D)

Egyetlen nukleinsav-molekula sem kevéssé reakcióképes.

E)

Van olyan nukleinsav-molekula, amelyik nem kevéssé reakcióképes.

F)

Nincs olyan nukleinsav-molekula, amelyik nem kevéssé reakcióképes.

Húzd alá azt az állítást, amelyik nem következik az állításból, de igaz! Keress példát!
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4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
AZ ÉLŐLÉNYEK ÖRÖKÍTŐANYAGA A DNS.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A) 	Minden élőlény örökítőanyaga a DNS.
B) 	Van olyan élőlény, amelynek örökítőanyaga a DNS.
C)

Egyetlen élőlénynek sem örökítőanyaga a DNS.

D)

Van olyan élőlény, amelynek örökítőanyaga nem a DNS.

E)

Nincs olyan élőlény, amelynek örökítőanyaga a DNS.

F) 	Nincs olyan élőlény, amelynek örökítőanyaga nem a DNS.
Ha nem kérdeznek rá, emlékeztessük a diákokat az RNS-vírusokra. Néhány gondolattal kitérhetünk
arra a kérdésre is, hogy tekinthetjük-e a vírusokat élőlényeknek.

tanári útmutató
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2. egység
A DNS és a tulajdonságok
Hol találhatók és milyen formában a tulajdonságainkra vonatkozó információk? Hogyan alakulnak ki
az olyan testi jegyek, mint a barna, kék vagy zöld szem, a bőrszín (vagy éppen a bőr festékanyagának
hiánya – az albinizmus), a vércsoportok vagy a testmagasság?
A tulajdonságok megjelenésének megértéséhez meg kell fejtenünk a „DNS nyelvét”: meg kell ismernünk, hogyan fejeződik ki (expresszálódik) a DNS-ben lévő információ.
A DNS nyelvének „első szavát” Marshall Nirenberg amerikai biokémikus fejtette meg az 1960-as évek
elején, majd 1965-re a tudósoknak sikerült a teljes genetikai nyelvet, a genetikai kódot megfejteniük.
Mint kiderült a DNS három-három bázisa (három-három nukleotidja) meghatároz egy-egy aminosavat. Az aminosavak pedig az élőlények alapvető fontosságú anyagainak, a fehérjéknek az építőegységei. A fehérjék biológiai szerepe rendkívül változatos, részt vesznek a sejtek felépítésében, a sejtanyagcsere folyamatainak katalizálásában, különböző anyagok szállításában stb. Egy fehérje szervezetben
betöltött szerepe a szerkezetétől függ, a szerkezete pedig a fehérjét felépítő aminosavak sorrendjétől.
A DNS-ben lévő információ tehát a fehérjék felépítésére vonatkozik. A folyamat lényege úgy foglalható össze, hogy a DNS-ben tárolt információ először egy hírvivőre íródik át, majd a hírvivő RNS
bázissorrendje (nukleotidsorrendje) alapján az aminosavakból felépülnek a fehérjék.

1. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A DNS-molekulák között a bázisok (nukleotidok) kapcsolódási sorrendje, a bázissorrend jelenti a
különbséget. A csak négyféle bázisból felépülő DNS-molekulák látszólag nem olyan változatosak,
mint a húszféle aminosavból felépülő fehérjék.
A feladatok gyorsabban haladó diákok számára úgy is adhatóak, hogy a táblázat elején található számpárokat is nekik kell megadniuk.
a) A z alábbi táblázat az olyan DNS-molekula sokféleségét mutatja, amely kizárólag kétféle bázist tartalmazhat. Folytasd a sort!
A DNS-molekulát alkotó bázisok
száma (N)
A lehetséges DNS-molekulák
száma

2

3

4

5

6

7

8

4

8

16

32

64

128

256

Írd a vonalra a lehetséges DNS-molekulák száma és a DNS-t alkotó bázisok száma között felfedezhető
összefüggést! 2N
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b) A z alábbi táblázat az olyan DNS-molekula sokféleségét mutatja, amely mind a négyféle bázist tartalmazza. Folytasd a sort!
A DNS-molekulát alkotó bázisok
száma (N)
A lehetséges DNS-molekulák
száma

2

3

4

5

6

7

16

64

256

1024

4096

16384

Írd a vonalra a megoldás során alkalmazott összefüggést! 4 N
Érdemes felhívni a diákok figyelmét arra, hogy az ember DNS-állománya mintegy 3 milliárd (3 · 109)
nukleotid (bázis) sorrendjével írható le. (N=3 milliárd!)
c) A z alábbi táblázat az egy aminosavat meghatározó bázisok száma és az általuk meghatározott aminosavak száma közötti összefüggést mutatja.
Folytasd a sort!
Az egy aminosavat meghatározó bázisok
száma (N)
A DNS bázisai által meghatározott aminosavak száma

1

2

3

4

5

6

4

16

64

256

1024

4096

Írd a vonalra a felfedezett összefüggést! 4 N
Hangsúlyozzuk, hogy
ha egyetlen bázis határozna meg egy aminosavat, az csak négyféle aminosav beépülését szabályozná,
ha két-két bázis alkotna egy jelet, akkor csak 16-féle aminosav beépülését lehetne szabályozni.
A húszféle aminosav beépülésének szabályozásához három bázisnak kell alkotnia egy „értelmes” jelet.
Ezek az ún. bázishármasok (tripletek). A 64-féle triplet bőségesen elegendő a húszféle aminosav kódolásához. Megbeszélhetjük annak a ténynek a jelentőségét is, hogy ugyanazt az aminosavat többféle jel
is kódolhatja.

2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Gyűjtsd össze és írd fel az összes lehetséges bázishármast, amit az adenin (A) és a timin (T) alkothatnak! Ügyelj arra, hogy a bázishármasokban azonos bázisok is lehetnek, és fontos a bázisok sorrendje
is!
A, A, A

T, T, T

A, A, T

A, T, A

T, A, A

T, T, A

T, A, T

A, T, T

tanári útmutató
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3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az odaillő kifejezést a vonalra!
a)
tartaléktápanyag

::

keményítő

=

örökítőanyag

::

DNS / RNS

biokatalizátor

::

fehérje

=

információtároló

::

DNS

gyöngyszem

::

nyaklánc

=

monomer

::

polimer

DNS

::

bázissorrend

=

fehérje

::

aminosavsorrend

betű

::

szó

=

bázis

::

bázishármas

tervrajz

::

épület

=

DNS

::

fehérje/élőlény

b)

c)

A szóbeli megbeszélés során kérjük a kapcsolatok meghatározását is a tanulóktól!
(Ha van rá idő, felvethetjük azt a kérdést, hogy a DNS az élőlény „tervrajza” (ahogy ezt sokan és sokszor említik) vagy az élőlény építőegységeinek, a fehérjéknek a „tervrajza”.)
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Írd be a következő szavakat az információ haladásának irányát bemutató ábra megfelelő helyére!
fehérje

hírvivő RNS

DNS

tulajdonság

DNS

hírvivő RNS

fehérje

tulajdonság

Hol találhatók és milyen formában a tulajdonságainkra vonatkozó
információk?

tanári útmutató
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3. egység
A gének és a kromoszómák
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a gén!
információ

fehérje

DNS-szakasz

A gén olyan DNS-szakasz, amely egy fehérjére vonatkozó információt tartalmaz.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a kromoszóma!
fehérje

DNS

sejtosztódás

összetömörült

A kromoszóma olyan DNS, amely fehérjék segítségével a sejtosztódás idejére tömörült össze.

a kromoszóma rajza

a DNS „összecsomagolása”

25
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2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az odaillő kifejezést az üres téglalapba!

szó

::

mondat

=

bázishármas

::

gén

könyvtár
könyvállománya

::

könyv

=

genom

::

kromoszóma

Emlékeztessük a diákokat a bázis : bázishármas = betű : szó analógiára is!
A feladat kapcsán megemlíthetjük az egyik legfiatalabb tudományt, a genomikát, amely a gének összességét vizsgálja. Ismertethetjük röviden a Humán Genom Programot és jelentőségét. Beszélgethetünk a
DNS-chip technológiáról és a bioinformatikáról.

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A FAJOKON BELÜL MINDEN EGYEDBEN AZONOS A GÉNEK SORRENDJE A DNS-MOLEKULÁBAN.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A) 	Nincs olyan faj, amelynek nem minden egyedében azonos a gének sorrendje a DNS-molekulában.
B)

Nincs olyan faj, amelynek minden egyedében azonos a gének sorrendje a DNS-molekulában.

C) 	Egyetlen faj sincs, amelynek nem minden egyedében azonos a gének sorrendje a DNS-molekulában.
D) 	Van olyan faj, amelynek minden egyedében azonos a gének sorrendje a DNS-molekulában.
E) 	Minden fajon belül minden egyedben azonos a gének sorrendje a DNS-molekulában.
F) 	Van olyan faj, amelynek nem minden egyedében azonos a gének sorrendje a DNS-molekulában.

tanári útmutató
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a mutáció!
örökítőanyag

öröklődik

változás

véletlenszerűen

A mutáció olyan változás, amely az örökítőanyagban véletlenszerűen jön létre, és öröklődik.

5. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a nagybetűkkel írt mondatot!
HA A SEJT MITÓZISSAL OSZTÓDIK, AKKOR – DE CSAK AKKOR – A RÉGI ÉS A KÉT ÚJ SEJTBEN
A DNS MENNYISÉGE ÉS AZ INFORMÁCIÓ MINŐSÉGE AZONOS.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	A sejt mitózissal osztódik, a régi és a két új sejtben a DNS mennyisége és az információ minősége
azonos.
B) 	A sejt mitózissal osztódik, a régi és a két új sejtben a DNS mennyisége és az információ minősége
nem azonos.
C) 	A sejt nem mitózissal osztódik, a régi és a két új sejtben a DNS mennyisége és az információ
minősége nem azonos.
D) 	A sejt nem mitózissal osztódik, a régi és a két új sejtben a DNS mennyisége és az információ
minősége azonos.

a sejtciklus

A feladat alkalmat nyújt a sejtciklus megbeszélésére, az őssejtekkel kapcsolatos ismeretek rendezésére.
Beszélgethetünk a DNS megkettőződése vagy a sejt osztódása közben fellépő hibákról és következményeikről.
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4. egység
Gének és génváltozatok
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg kétféleképpen, mi a zigóta!
sejt

megtermékenyítés

petesejt

A zigóta olyan sejt, amely a petesejt megtermékenyítésével jön létre.
Egy sejt akkor és csak akkor zigóta, ha petesejt megtermékenyítésével jön létre.
Azokat a sejteket és szervezeteket, amelyek két kromoszómasorozatot tartalmaznak diploid sejteknek, illetve diploid szervezeteknek nevezzük. A két kromoszómasorozat azonos méretű és szerkezetű
kromoszómái a homológ kromoszómák. A DNS fajra jellemző génhelyén az adott génnek bármelyik
allélje (génváltozata) szerepelhet. A diploid szervezetekben egy génhelyen azonos vagy különböző
allélek is lehetnek. Az előbbi esetben az adott tulajdonságra nézve homozigóta, az utóbbiban heterozigóta egyedről beszélünk.

a nők és a férfiak kromoszómaszerelvénye
(http://sdt.sulinet.hu – 2007. február 16.)

tanári útmutató
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2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A nyelv oldalának felpöndöríthetősége egy gén által meghatározott, domináns-recesszív módon öröklődő tulajdonság. A tulajdonságot meghatározó génnek két allélje van.
Két (erre a tulajdonságra nézve) heterozigóta ember házasságából milyen genotípusú gyermekek születhetnek?
Add meg az utód lehetséges genotípusait! A domináns allél jelölése legyen Nf, a recesszívé pedig Nnf.
Az apától származó alléleket jelöld pirossal, az anyától származóakat pedig kékkel!
Nf

Nf

Nnf

Nnf

Nf

Nnf

Nnf

Nf

Hányféle, erre a tulajdonságra nézve valóban különböző genotípusú gyermek születhet? 3-féle

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
AZ AB0 VÉRCSOPORTOT MEGHATÁROZÓ GÉNNEK KETTŐNÉL TÖBB ALLÉLJE VAN.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Minden génnek kettőnél több allélje van.

B) 	Van olyan gén, amelyiknek kettőnél több allélje van.
C)

Van olyan gén, amelyiknek nincs kettőnél több allélje.

D)

Egyetlen génnek sincs kettőnél több allélje.

E)

Nincs olyan gén, amelyiknek kettőnél több allélje van.

F)

Nincs olyan gén, amelyiknek nincs kettőnél több allélje.

Húzd alá azt az állítást, amelyik nem következik az állításból, de igaz! Keress példát!
Például a nyelv oldalának felpöndöríthetősége (felpöndöríthető – nem felpöndöríthető), a borsó maghéjának színe (sárga – zöld).
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az AB0 vércsoportrendszerben a vércsoportot egy gén három allélje határozza meg. Gyűjtsd össze és
írd fel az összes lehetséges genotípust, amit ezek alkothatnak!
Legyen az egyik allél jelölése VA, a másiké VB, a harmadiké V0!

VA

VA

VB

VB

V0

V0

VA

VB

VA

V0

VB

V0

Megtárgyalhatók a vérátömlesztéssel és a véradással kapcsolatos kérdések.

5. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Az Rh– vércsoportú ember genotípusa homozigóta, az Rh+ vércsoportú lehet homozigóta vagy heterozigóta.
Géza vércsoportja Rh+, de nem homozigóta, tehát a genotípusa heterozigóta.
Jelentkezhetett-e Rh-összeférhetetlenség Géza édesanyja terhessége alatt?
Igen, ha Géza az anyjától kapta a Rh– allélt. / ha Géza anyja az Rh– vércsoportú.
Megtárgyalhatók a vérátömlesztéssel, valamint az Rh-összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdések.

tanári útmutató
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6. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Egy génnek nemcsak két változata lehet, hanem három vagy több is. Az alábbi táblázat a génváltozatok számát és a lehetséges különböző allélpárok számának alakulását mutatja be.
Folytasd a sort!
A gén alléljeinek száma

1

2

3

4

5

6

7

8

A lehetséges különböző allélpárok
száma egy diploid egyedben

1

3

6

10

15

21

28

36

Írd az alábbi pontsorra az allélek száma és a diploid egyedben előforduló lehetséges allélpárok száma
között felfedezhető összefüggést!
n · (n + 1 )
2
Megemlíthetjük, hogy a természetes körülmények között élő élőlényekben általában egy génhelyen kb.
100-féle génváltozat is jellemző lehet.
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5. egység
A tulajdonságok megjelenése
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a nagybetűkkel írt mondatot!
EGY EMBER AKKOR ÉS CSAK AKKOR NULLÁS VÉRCSOPORTÚ, HA MINDKÉT SZÜLŐJÉTŐL
RECESSZÍV ALLÉLT KAPOTT.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	Az ember mindkét szülőjétől recesszív allélt kapott, nem nullás vércsoportú.
B)

Az ember nem kapott mindkét szülőjétől recesszív allélt, nem nullás vércsoportú.

C) 	Az ember mindkét szülőjétől recesszív allélt kapott, nullás vércsoportú.
D)

Az ember nem kapott mindkét szülőjétől recesszív allélt, nullás vércsoportú.

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Ez a feladat elsősorban a gyorsabban haladó tanulóknak ajánlható.
Fejezd be a mondatot!
A kodomináns allélkölcsönhatás esetében a heterozigóták kétféle allélja által meghatározott mindkét tulajdonság egyaránt érvényre jut a fenotípusban. Az A és a B vércsoportot meghatározó allélek
között kodomináns allélkölcsönhatás jellemző.
Az A és B vércsoportot meghatározó allélt is öröklő gyermek fenotípusában mindkét tulajdonság
egyaránt érvényre jut.

3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Mind az AB0 vércsoportrendszer, mind az Rh vércsoportrendszer minden emberben megjelenik.
A két vércsoport egymástól teljesen függetlenül öröklődik.
Milyen párosításokban jelenhet meg a két vércsoport? Sorold fel az összes lehetőséget!
A

Rh+

A

Rh–

B

Rh+

B

Rh–

0

Rh+

AB

Rh+

AB

Rh–

0

Rh–

Magyarországon melyik a leggyakoribb és melyik a legritkább vércsoport?
Leggyakoribb a B Rh+, legritkább a 0 Rh– .
Beszéljük meg azt is, mi az oka a gyakoriságbeli (előfordulásbeli) különbségnek!
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4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el figyelmesen a nagybetűkkel írt mondatot!
A LETÁLIS ALLÉL HOMOZIGÓTA FORMÁBAN ÉLETKÉPTELENSÉGET OKOZ.
A nagybetűvel írt állítás alapján karikázd be annak a kijelentésnek a betűjelét, amelyik következik az
állításból! Húzd át annak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból!
A)

Egyetlen allél sem okoz homozigóta formában életképtelenséget.

B) 	Van olyan allél, amely homozigóta formában életképtelenséget okoz.
C)

Nincs olyan allél, amely homozigóta formában nem okoz életképtelenséget.

D)

Minden allél életképtelenséget okoz homozigóta formában.

E)

Nincs olyan allél, amely életképtelenséget okoz homozigóta formában.

F)

Van olyan allél, amely homozigóta formában nem okoz életképtelenséget.

Húzd alá azt az állítást, amelyik nem következik a nagybetűs kijelentésből, de igaz!
Keressünk közösen példákat a letális allélre, illetve az F) jelű állításban foglaltakra!
Letális allél például a sarlósejtes vérszegénység allélja.
Az F) jelű állításra több, eddig tanult példát találhatnak: vércsoportok, a nyelv oldalának felpöndöríthetősége stb.

5. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Rendezd két csoportba az alábbi állításokat! Az egyes csoportokba tartozó állítások betűjelét írd az
ábrákba! Adj nevet a csoportoknak!
a) Általában egyetlen gén határozza meg.
b) Kishatású gének alakítják ki.
c) A népességben normáleloszlást mutat.
d) Kifejeződését nem befolyásolja jelentősen a környezet.
e) A fenotípusból következtetni lehet a genotípusra.

minőségi jelleg/
tulajdonság
a)
d)
e)

mennyiségi
jelleg/tulajdonság

b)
c)

Tudatosítsuk, hogy a fenotípus kialakulásában az öröklött allélek, az allélek közötti kölcsönhatások és a
környezet egyaránt szerepet játszik.
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6. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Tanulmányozd az ábrát, majd írd az odaillő kifejezést az üres téglalapba!
a nyelv oldala
felpöndöríthető

hátrahajló
hüvelyujj

::

a nyelv oldala
nem pöndöríthető
fel

=

sötét hajszín

::

világos hajszín

::

egyenes
hüvelykujj

=

szabad fülcimpa

::

lenőtt fülcimpa

domináns és recesszív jellegek

Kapcsolódó téma: a tulajdonságok független és kapcsolt öröklődése.
Megemlíthetjük, hogy a fenotípus kialakulásában az öröklött allélek, az allélek közötti kölcsönhatások
és a környezet egyaránt szerepet játszik.

2. MODUL

az egyedtől
a bioszféráig
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+
+

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+
+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
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1. egység
A populációk és környezetük
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a nagybetűkkel írt állítást!
HA AZ EGYEDEK EGY FAJBA TARTOZNAK, ÉS TÉRBEN, IDŐBEN EGYÜTT ÉLNEK, AKKOR – DE
CSAK AKKOR – POPULÁCIÓT ALKOTNAK.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	Az egyedek egy fajba tartoznak, térben és időben nem élnek együtt, nem alkotnak populációt.
B) 	Az egyedek egy fajba tartoznak, térben és időben együtt élnek, populációt alkotnak.
C) 	Az egyedek egy fajba tartoznak, térben és időben nem élnek együtt, populációt alkotnak.
D)

Az egyedek egy fajba tartoznak, térben és időben együtt élnek, nem alkotnak populációt.

E) 	Az egyedek nem egy fajba tartoznak, térben és időben együtt élnek, populációt alkotnak.
F) 	Az egyedek nem egy fajba tartoznak, térben és időben együtt élnek, nem alkotnak populációt.
G) 	Az egyedek nem egy fajba tartoznak, térben és időben nem élnek együtt, populációt alkotnak.
H) 	Az egyedek nem egy fajba tartoznak, térben és időben nem élnek együtt, nem alkotnak populációt.
Értelmezzük a „térben és időben együtt élnek” kijelentést! Egy populációt alkotnak-e például
– a Mátrában és a Mecsekben élő nagy fakopáncsok?
(lásd 2/a)

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át!
a) szimbiózis

versengés

élősködés

agresszió

Indoklás: mert nem populációk közötti kölcsönhatás, hanem fajon belüli kölcsönhatás
b) róka – mezei pocok

őz – réti ecsetpázsit

óriás gyilkosfürkész – nagy hőscincér

feketerigó – földigiliszta

Indoklás: mert a táplálkozási kölcsönhatás speciális esete: élősködés
c) gubacsdarázs – kocsányos tölgy
zöld hidra – egysejtű zöldmoszat

lisztharmat – szőlő
sárga fagyöngy – szelídgesztenye

Indoklás: mert nem élősködés, hanem szimbiózis
Ha van időnk, gyűjtsünk közösen példákat!
Példák: sebes pisztráng – a víz magas oxigéntartalma, zuzmók hiánya – a levegő magas kén-dioxid tartalma, erdei madársóska, korpafüvek – savanyú talaj, csalán, bodza – a talaj magas nitrogéntartalma
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3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a populáció!
szaporodási
közösség

tényleges

élőlénycsoport

egyed

A populáció olyan élőlénycsoport, amelynek egyedei tényleges szaporodási közösséget alkotnak.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a tűrőképesség!
Ez a feladat elsősorban a gyorsabban haladó tanulóknak ajánlható.
ökológiai környezet

öröklődő és fajra jellemző
tulajdonság

határok között

változás

képes elviselni

élőlény

A tűrőképesség az élőlényeknek az az öröklődő és fajra jellemző tulajdonsága, amely megmutatja,
hogy milyen határok között képesek elviselni az ökológiai környezet változását.
c) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az indikátorfaj!
élőlény

csak egy környezeti
tényező

előfordulás

szűktűrésű

meglétét vagy hiányát jelzi

élőlény

Az indikátorfaj olyan élőlény, amely csak egy környezeti tényezővel szemben szűktűrésű, előfordulásával annak meglétét vagy hiányát jelzi.
Ha van időnk, gyűjtsünk közösen példákat!
Példák: sebes pisztráng – a víz magas oxigéntartalma, zuzmók hiánya – a levegő magas kén-dioxid tartalma, erdei madársóska, korpafüvek – savanyú talaj, csalán, bodza – a talaj magas nitrogéntartalma
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Különböztessük meg a fajokat a hőmérséklet-változással szemben mutatott tűrőképességük alapján!
A tűréstartomány nagysága szerint:
– a tágtűrésű (T) és a szűktűrésű (Sz) fajokat,
– az optimum értéke szerint a melegkedvelő (M) és a hidegkedvelő (H) fajokat!
Állapítsd meg, milyenek lehetnek az élőlények a hőmérséklet-változással szemben mutatott tűrőképességük szerint, ha mindkét szempontot figyelembe vesszük! Használd a betűjelzéseket!

T

M

T

H

Sz

M

Sz

H

Keressünk közösen mindegyikre példát!
Példák: TM: kukorica, TH: szürke bálna, SzM: korallok, SzH: grönlandi fóka
Beszéljük meg:
– egyik tényező befolyásolja a másikat például: víz hőmérséklete – víz oxigéntartalma,
– a hőmérsékleti optimumot más tényező is befolyásolhatja például a fotoszintézis esetében a széndi
oxid-koncentráció, a vízellátottság, a fényerősség.

tűrőképesség
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2. egység
Az életközösségek
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az életközösség!
biológiai szerveződési
szint

populációk

között

meghatározott
környezeti feltételek

táplálkozási kapcsolat

Az életközösség az a biológiai szerveződési szint, amely egymással táplálkozási kapcsolatban álló
populációkból, meghatározott környezeti feltételek között alakul ki.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a táplálékhálózat!
populációk

egymást fogyasztó

rendszer

kapcsolatrendszer

A táplálékhálózat olyan kapcsolatrendszer, amely az egymást fogyasztó populációk rendszeréből áll.

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
AZ ASZPEKTUS AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK OLYAN IDŐBELI VÁLTOZÁSA, AMELY PERIODIKUS.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Az életközösségeknek nincs olyan időbeli változása, amely nem periodikus.

B)

Az életközösségek egyetlen időbeli változása sem periodikus.

C)

Az életközösségek minden időbeli változása periodikus.

D)

Az életközösségeknek nincs olyan időbeli változása, amely periodikus.

E)

Az életközösségeknek van olyan időbeli változása, amely nem periodikus.

F) 	Az életközösségeknek van olyan időbeli változása, amely periodikus.
Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! E
Írj példát!
Egy tó elmocsarasodása, feltöltődése vagy egy élettelen terület benépesülése (vulkáni tevékenység
következtében megszületett sziget szikláinak benépesülése), futóhomok beerdősülése.
Az aszpektus és a szukcesszió fogalmának ismertetése az emelt szintű érettségi követelményei között
szerepel, de az életközösségek időbeni változásainak magyarázata megjelenik középszinten is.
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatot!
EGY TERÜLETEN AKKOR ÉS CSAK AKKOR INDUL MEG TŐZEGESEDÉS, HA A TERÜLET
ÁLLANDÓ VÍZBORÍTÁSÚ, ÉS A FENÉKRE HULLÓ SZERVES ANYAG NEM TUD ELBOMLANI.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	A terület nem állandó vízborítású, a fenékre hulló szerves anyag nem tud lebomlani, nem indul
meg a tőzegesedés.
B) 	A terület nem állandó vízborítású, a fenékre hulló szerves anyag nem tud lebomlani, megindul a
tőzegesedés.
C) 	A terület állandó vízborítású, a fenékre hulló szerves anyag nem tud lebomlani, nem indul meg
a tőzegesedés.
D) 	A terület állandó vízborítású, a fenékre hulló szerves anyag nem tud lebomlani, megindul a tőzegesedés.
E) 	A terület állandó vízborítású, a fenékre hulló szerves anyag le tud bomlani, megindul a tőzegesedés.
F) 	A terület állandó vízborítású, a fenékre hulló szerves anyag le tud bomlani, nem indul meg a
tőzegesedés.
G) 	A terület nem állandó vízborítású, a fenékre hulló szerves anyag le tud bomlani, megindul a
tőzegesedés.
H) 	A terület nem állandó vízborítású, a fenékre hulló szerves anyag le tud bomlani, nem indul meg
a tőzegesedés.

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Bükkös erdők hazánkban zonálisan leginkább csak
600 m felett fordulnak elő. Extrazonálisan főleg hegyvidékeink hűvösebb, északi lejtőin találhatók meg. Az
idős, sima és világosszürke törzsű bükkök a 30 méteres magasságot is elérhetik. A háborítatlan bükkösök
cserjeszintje fejletlen, és a lágyszárú szint is szegényes.
A bükkerdő hangulata nyáron a mesebeli erdőket idézi
hatalmasra növő, oszlopszerű, szürkekérgű fáival,
sötétségével. A bükkös lombkoronája zárt, a talajra nem
jut elég fény, ezért gyér az aljnövényzete. Azonban, ha
látogatásunkat tavaszra időzítjük, egészen más arcát
mutatja: a napsütésben virágoznak – ökológiai különbségeket is jelző növényei –, a szagos müge, az erdei
madársóska, a bükksás, az egyvirágú gyöngyperje,
a medvehagyma, a podagrafű és a szélfű. Jellegzetes
állatai közül érdemes megemlíteni a gímszarvast, a császármadarat, a havasi cincért. Igen rejtett életmódot él a
nyuszt, a vadmacska és a borz, így nagyon ritkán figyelhetők meg, bár nagyobb számban élnek az erdőkben.

a tavaszi bükkerdő széle
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erdei madársóska
(http://www.bukk.info/bukk-novenyvilag
2007. február 16.)
gímszarvas
(http://www.agr.unideb.hu/allattan/emlos/cerala.jpg
2007. február 16.)

Kirándulásunk kezdetekor abban reménykedtünk, hogy látunk majd erdei madársóskát (E), bükksást (B), gímszarvast (G) és havasi cincért (H). Sajnos nem mindenkinek sikerült mind a négyféle fajt
megfigyelnie.
A kirándulás végén milyen beszámolók születhettek a négy faj megfigyeléséről?
Írd fel az összes lehetőséget!
Karikázd be azt, amelyik beszámolóban fokozottan védett élőlény fordul elő!

E, B, G, H

E, B, G

E, B, H

EGH

B, G, H

E, B

E, G

E, H

B, G

B, H

G, H

E

B

G

H

egyiket sem
láttam

a Bükki Nemzeti Park emblémája
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3. egység
A természet és a környezet védelme
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Napjainkban Magyarországon több mint 900 000 hektár terület áll törvényi oltalom alatt. Természeti
értéket és természeti területet védetté, illetve fokozottan védetté a mindenkori környezetvédelemben
illetékes tárca minisztere nyilvánít miniszteri rendelettel. A védetté nyilvánított objektumok kategóriái a következők (a természetvédelmi törvény alapján):
• védett és fokozottan védett egyed és faj (természeti érték)
• védett természeti területek:
A nemzeti park olyan nagy kiterjedésű terület, ahol egy vagy több ökológiai rendszer van jelen, és
ezeket emberi tevékenység nem vagy alig változtatja meg.
A tájvédelmi körzet gazdagabb természeti vagy kultúrtörténeti értékei miatt emelkedik ki környezetéből.
A természetvédelmi terület jellege szerint lehet földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi és kultúrtörténeti értékeket őrző terület.
A természeti emlék helyi jelentőségű, és egyedi értéket képvisel.
Rendezd területi nagyság szerinti sorrendbe a következő, védettséget biztosító területeket úgy, hogy
a legkisebb területűvel kezdd! Használd a betűjelzéseket!
Természetvédelmi terület (T)
Nemzeti park (P)
Természeti emlék (E)
Tájvédelmi körzet (K)
E < T < K < P

a természetvédelem
emblémája

Írj mindegyikre egy-egy példát lakóhelyed közeléből!
Meg kell említeni, hogy hazánkban törvényi védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő,
szikes tó, kunhalom, földvár.
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2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a természetvédelmi terület!
biológiai érték

geológiai érték
védett egység

kis terület
megőrzés

A természetvédelmi terület olyan védett egység, amely kis területű, és valamilyen biológiai vagy geológiai érték megőrzésére jelölték ki.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a környezetvédelem!
környezet

természetes

ember által létrehozott

tevékenység

ember által okozott

káros hatások

A környezetvédelem az a tevékenység, amellyel a természetes és az ember által létrehozott környezetet – az ember által okozott káros hatásokkal szemben – megvédjük.

3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Magyarország környezetvédelmi célkitűzéseit a Nemzeti Környezetvédelmi Program határozza meg.
A cél az, hogy környezetünk állapotában számottevő javulást érjünk el. A program által meghatározott intézkedések a levegő (L), a víz (V) és a talaj (T) védelmét szolgálják, de kiterjednek a környezeti
zaj és a rezgés (Z) okozta károk csökkentésére is.
Egy üzem vezetősége elhatározta, hogy az üzem bővítésével együtt olyan beruházásokat hajt végre,
amelyek a fentiek közül egyszerre két területen is javulást eredményeznek. Mely területeken érhetnek
el javulást a beruházással? Írd fel az összes lehetőséget!
L, V

L, T

L, Z

V, T

V, Z

T, Z

Te milyen módszereket javasolnál a levegő, a víz, a talaj védelmére, és a zaj által okozott károk csökkentésére? Írd a pontsorra!
A levegő védelmére: korszerűbb tüzeléstechnika alkalmazása, korszerűbb gépjárművek beszerzése,
szűrőberendezések beépítése a károsanyag-kibocsátás csökkentésére
A víz védelmére: például: megfelelő szűrő- és tisztítóberendezések beszerzése, korszerű technológiák
alkalmazása
A talaj védelmére: megfelelő szűrő- és tisztítóberendezések beszerzése, korszerű technológiák alkalmazása
A zaj és a rezgések által okozott károk csökkentésére: korszerű technológiák alkalmazása, megfelelő
szigetelés
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4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG NEMZETKÖZI NAPJA OLYAN VILÁGNAP, AMELY AZ ÉLŐVILÁG
SOKFÉLESÉGÉNEK FONTOSSÁGÁRA IGYEKSZIK RÁIRÁNYÍTANI A FIGYELMET.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Nincs olyan világnap, amely nem az élővilág sokféleségének fontosságára irányítja a figyelmet.

B)

Egyetlen világnap sem irányítja a figyelmet az élővilág sokféleségének fontosságára.

C) 	Van olyan világnap, amely az élővilág sokféleségének fontosságára irányítja a figyelmet.
D)

Minden világnap az élővilág sokféleségének fontosságára irányítja a figyelmet.

E)

Nincs olyan világnap, amely az élővilág sokféleségének fontosságára irányítja a figyelmet.

F)

Van olyan világnap, amely nem az élővilág sokféleségének fontosságára irányítja a figyelmet.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! F
Néhány lehetséges példa:
január 1. a béke világnapja,
április 22. a Föld napja,
szeptember 16. az ózonréteg védelmének világnapja
október 15. a fehér bot világnapja
október 31. takarékossági világnap
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4. egység
A bioszféra
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Írd a megfelelő helyre a fogalmakat jelölő betűket!
A) szerv

B) bioszféra

C) sejt

D) szövet

E) populáció

egyed alatti szerveződési szintek

C)

D)

G) életközösség

egyed feletti szerveződési szintek

egyed alatti szerveződési szintek

A)

F) szervrendszer

egyed feletti szerveződési szintek

F)

B)

E)

G)

2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Írd az alábbi fogalmakat az ábra megfelelő helyére!
bioszféra

életközösség

bioszféra

életközösség

populáció

egyed

egyed

populáció
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
AZ ÉLŐLÉNYEK SZÁMÁRA A VÍZ NÉLKÜLÖZHETETLEN.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A) 	Nincs olyan élőlény, amely számára nem nélkülözhetetlen a víz.
B)

Egyetlen élőlény számára sem nélkülözhetetlen a víz.

C)

Van olyan élőlény, amely számára nem nélkülözhetetlen a víz.

D)

Nincs olyan élőlény, amely számára nélkülözhetetlen a víz.

E) 	Minden élőlény számára nélkülözhetetlen a víz.
F) 	Van olyan élőlény, amely számára a víz nélkülözhetetlen.

az éltető víz

A feladat alkalmat teremt a vízminőség és a vízszennyezés megtárgyalására.
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4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az odaillő kifejezést az üres téglalapba!

szárazság

::

homoksivatag

=

kén-dioxid jelenléte

::

zuzmósivatag

::

az ózonréteg
elvékonyodása

szerves vegyületek bekerülése a
felszíni vizekbe

::

eutrofizáció

=

CFC-vegyületek
bekerülése
a légkörbe

zöld növény

::

termelő szervezet

=

növényevő állat

::

elsődleges
fogyasztó

tápanyagtartalom

::

mintázat

=

fényviszonyok

::

szintezettség

korom, füst

::

levegőszennyezés

=

mesterséges
világítás

::

fényszennyezés

Földünk a világűrből
(http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/fold.htm)

A fényszennyezés nem annyira ismert, mint a levegő vagy a talaj szennyezése. Beszélgethetünk a díszkivilágításról, a biztonság megteremtéséről, a fény madarak és a rovarok életére gyakorolt hatásairól, a
javaslatról, hogy a csillagos ég látványa legyen közös, védendő kulturális örökség.
Ezzel a feladattal és témával kapcsolatban a véleménynyilvánítás gyakorlására is sor kerülhet.
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5. egység
A fenntarthatóság
A fenntarthatóság azt jelenti, hogy biztosítani tudjuk az emberi szükségleteket a jelenben, ugyanakkor képesek vagyunk megőrizni a környezetet és a természeti erőforrásokat a jövendő generációk
számára.

1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a következő szemelvényt, majd tanulmányozd a táblázatot!
Ökológiai lábnyom – mennyire terheljük környezetünket?
Valamennyien napról napra fel- és kihasználjuk a természet adta lehetőségeket. Ezek egy részéről
tudunk, más részükről nem. Mindenki tisztában van azzal, hogy kirándulások során nem szabad a növényzetet letaposni, nem szabad a virágokat letépkedni, de azzal is, hogy az utcán nem
szemetelünk, a lefolyóba nem öntünk káros anyagokat. De azzal is mindenki tisztában van, hogy
étkezési és közlekedési szokásaink is jelentősen csökkentik Földünk természetes kincseit?
Az élelmiszerek előállítása, csomagolása, szállítása, az energiapazarló közlekedési szokások nem
csupán az energiaforrásokat csökkentik jelentős mértékben, de a környezetszennyezéshez és
az erdőirtáshoz is hozzájárulnak. Megdöbbentő adat, hogy egy magyarországi városlakó napi
150–180 liter ivóvizet használ el. Fürdés, zuhanyozás, mosás, autómosás stb.
Az élőlények környezetet kihasználó tevékenységét az ún. ökológiai lábnyommal szoktuk jellemezni. Ez természetesen emberekre is igaz, sőt az egyes egyénekre is kiszámítható. A számításhoz
figyelembe kell venni a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat, illetve azok kihasználásának
mértékét. Így az ökológiai lábnyomunkból kikövetkeztethetők a környezetpusztító szokásaink,
környezetünkre gyakorolt káros hatásunk.
Néhány ország ökológiai lábnyoma:
ökológiai lábnyoma
(hektár/fő)
Amerikai Egyesült Államok (A)
12,2
Brazília (B)
3,1
Dél-Afrikai köztársaság (D)
3,2
India (I)
0,8
Japán (J)
4,3
Kína (K)
4,3
Magyarország (M)
5,0
Nagy Britannia (N)
5,2
Az ország

lakossága
(millió fő)
268,0
167,0
43,3
970,0
125,7
1250,0
10,2
58,5

http://www.sulinet.hu
2007. február 10.

Rendezd sorrendbe az országokat úgy, hogy a sort a legkisebbel kezdd! Használd a betűjelzéseket,
legkisebbel kezdd!
a) a lakosság száma szerint,
b) az ökológiai lábnyom nagysága szerint.

M < D < N < J < B < A < I < K
I < B < D < J = K<M < N < A

Kapcsolódó témakör: globális folyamatok, globális problémák, a bioszféra jövője.
Feltétlenül említsük meg, hogy hazánk ökológiai eltartóképessége 3 hektár/fő. Ezzel a feladattal és
témával kapcsolatban a véleménynyilvánítás gyakorlására is sor kerülhet.
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid üvegházhatású gáz. Ha az üvegházhatású gázok
mennyisége megnő a levegőben, akkor erősebben érvényesül az üvegházhatás, és ez a Föld globális
felmelegedését vonhatja maga után. A múlt század eleje óta a szén-dioxid, a metán és a dinitrogénoxid aránya a légkörben folyamatosan növekszik, ami a Föld globális felmelegedését vonhatja maga
után.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) kőolaj

szén

atommaghasadás

szél

Indoklás: mert a többi nem megújuló energiaforrás, a szél megújuló energiaforrás
b) Nap

hidrogén

földgáz

biomassza

Indoklás: mert hagyományos energiaforrás, míg a többi alternatív

a szélenergia és a napenergia hasznosítása
(http://www.napenergia.hu)

Kapcsolódó témakörök: energiaellátás, energiaválság, energiaforrások. A feladathoz és témához kapcsolódva a véleménynyilvánítás is gyakoroltatható.
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4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS OLYAN MÓDSZER, AMELY A HULLADÉK-ÖSSZETEVŐKET
ANYAGFAJTÁK SZERINT GYŰJTI BE.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Minden hulladékgyűjtési módszer anyagfajták szerint gyűjti be a hulladékot.

B)

Nincs olyan hulladékgyűjtési módszer, amely anyagfajták szerint gyűjti be a hulladékot.

C)

Van olyan hulladékgyűjtési módszer, amely nem anyagfajták szerint gyűjti be a hulladékot.

D) 	Van olyan hulladékgyűjtési módszer, amely anyagfajták szerint gyűjti be a hulladékot.
E)

Nincs olyan hulladékgyűjtési módszer, amely nem anyagfajták szerint gyűjti be a hulladékot.

F)

Egyetlen hulladékgyűjtési módszer sem anyagfajták szerint gyűjti be a hulladékot.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! C
Írj példát!
A jelenleg (2007-ben) leginkább elterjedt hulladékgyűjtési módszer: minden hulladékot egyetlen
edénybe gyűjtünk.

szelektív hulladékgyűjtés

Megbeszélhetjük a hulladék és a szemét fogalma közötti különbséget, beszélgethetünk a hulladékgazdálkodásról. A véleménynyilvánítás gyakorlására is sor kerülhet.
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+

+

Kvantorok

+

+

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
+

+

56

MATEMATIKA „b” • biológia • 12. évfolyam

tanári útmutató

1. egység
Az emberi szervezet
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Rendezd tudásodat az alábbi szöveg és az ábra segítségével! Helyezd el a szövegben megnevezett
szerveződési szinteket az ábra megfelelő részébe! Adj címet az ábrának!
A szervezet több különböző, kisebb-nagyobb rendszer összehangoltan működő egysége. Az életünkhöz nélkülözhetetlen anyagok felvételét a táplálkozási szervrendszer és a légzőszervrendszer végzi.
A keringési szervrendszer a tápanyagok, légzési gázok, szabályozó anyagok stb. szállítását végzi. Kültakarónk a bőr, mozgásszervrendszerünk csontrendszerből és izomrendszerből áll. Szaporító szervrendszerünk működése révén születhetnek meg utódaink. Mindezek működését az idegrendszer
szabályozza.
Szervrendszereink szervekből állnak. A szervek általában egy-egy jól meghatározható működést
végeznek, és jellegzetes alakkal rendelkeznek. A táplálkozás szervrendszerének fontos szerve például
a gyomor, ami a tápcsatornába bejutó táplálékot tárolja, és megkezdi a fehérjék emésztését.
A szerveket szövetek építik fel, amelyek négy típusba sorolhatók: hámszövetek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek és idegszövet.
Testünk legkisebb önálló, alaki és működési egysége a sejt. A sejtek alakja, mérete, működése nagyon
sokféle lehet, alapfelépítésük azonban mégis egyforma.
A kisebb alkotórészek működése elengedhetetlen a nagyobbak, így az egész szervezet működéséhez.

szervezet

szervrendszer

szerv

szövet

sejt

Egyed alatti szerveződési szintek
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az ember szervrendszerei

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) vér

laza rostos kötőszövet

csontszövet

porcszövet

Indoklás: mert a sejt közötti állománya folyékony
b) harántcsíkolt izomszövet

bőrszövet

porcszövet

hámszövet

Indoklás: mert nem emberi (állati) szövet, hanem növényi

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A SZARKÓMA OLYAN ROSSZINDULATÚ DAGANAT, AMELY KÖTŐSZÖVETI EREDETŰ.
A)

Minden rosszindulatú daganat kötőszöveti eredetű.

B)

Nincs olyan rosszindulatú daganat, amely kötőszöveti eredetű.

C)

Van olyan rosszindulatú daganat, amely nem kötőszöveti eredetű.

D) 	Van olyan rosszindulatú daganat, amely kötőszöveti eredetű.
E)

Nincs olyan rosszindulatú daganat, amely nem kötőszöveti eredetű.

F)

Egyetlen rosszindulatú daganat sem kötőszöveti eredetű.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! C
Írj példát!
A hámeredetű daganatok, a melanómák (pl. bőrrák).
A feladat lehetőséget teremt a daganatokkal kapcsolatos fogalmak tisztázására, a rákos elváltozások
kialakulása okainak megbeszélésére is.
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4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A tömött rostos kötőszövet (pl.: ínszövet) rostjai párhuzamos lefutásúak. Ha egy anyag rostjai párhuzamos lefutásúak, akkor a rostok irányában nagy a szakítószilárdsága. A tömött rostos kötőszövetnek
(pl. ínszövetnek) a rostok irányában nagy a szakítószilárdsága.

ínszövet (zsírszövettel)
(http://www.agr.unideb.hu)
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2. egység
A táplálkozás
A sejtek felépítéséhez és anyagcseréjéhez, az állandó testhőmérséklet fenntartásához, a vér keringtetéséhez, a gondolkodáshoz, a mozgáshoz, vagyis szervezetünk működéséhez és működtetéséhez energia kell. Az életműködéseink fenntartásához szükséges energiát a táplálkozás során felvett anyagok
oxidációjából nyerjük. Tápanyagszükségletünket alapvetően az energiafelhasználás, az energiaigény
határozza meg.

1. FELADAT
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a táplálék!
szervezet

anyag
anyagforgalom

tápanyag
veszteségek

felépítés
egyéb anyagok

A táplálék olyan anyag, amely a szervezet felépítéséhez és az anyagforgalom közben szenvedett veszteségek pótlásához szükséges tápanyagokat és egyéb anyagokat tartalmaz.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg és írd le, mik a tápanyagok!
felvett

szervezet

közvetlenül

táplálék

anyag

felhasználható

A tápanyagok olyan anyagok, amelyek a felvett táplálékból a szervezet számára közvetlenül felhasználhatók.
c) A z alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg és írd le kétféleképpen, mi a minőségi éhezés!
szervezet

megfelelő

tápanyag

összetétel

szükséges

éhezés

A minőségi éhezés az éhezésnek az a típusa, amelynek során a szervezet nem megfelelő összetételben
kapja meg a szükséges tápanyagokat.
Az éhezés akkor és csak akkor minőségi éhezés, ha a szervezet nem megfelelő összetételben kapja
meg a szükséges tápanyagokat.
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2. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az osztály tanulói – biológia érettségire készülve – a táplálkozás szervrendszeréről tanultakat ismétlik
át. A számítógép egyik programja véletlenszerűen adja meg az emésztőnedvek és az emésztőnedveket
termelő szervek nevét.
Az ember szervezetében termelődő emésztőnedvek közül az alábbi három szerepel a programban:
nyál (Ny)
bélnedv (B)
epe (E)
Az emésztőnedveket termelő szervek közül pedig a következők:
hasnyálmirigy (H)
máj (M)
nyálmirigy (N)
Írd fel, mely párosítások jelenhetnek meg a képernyőn! Használd a betűjeleket!
H – Ny

H–B

M–E

H–E

N – Ny

M – Ny

N–B

M–B

N–E

Karikázd be azokat a párokat, amelyek valóban összetartoznak!

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) gyomornedv

nyál

epe

hasnyál

Indoklás: mert az epe nem tartalmaz emésztőenzimet / a gyomornedv savas kémhatású
b) D-vitamin

K-vitamin

A-vitamin

C-vitamin

Indoklás: mert nem zsírban oldódó vitamin
c) korona

dentin

gyökér

nyak

Indoklás: mert a fog alapanyaga, a többi a fog részeinek megnevezése
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4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A GYOMORNEDV FEHÉRJEBONTÓ ENZIMET TARTALMAZÓ EMÉSZTŐNEDV.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Minden emésztőnedv tartalmaz fehérjebontó enzimet.

B) 	Van olyan emésztőnedv, amely fehérjebontó enzimet tartalmaz.
C)

Van olyan emésztőnedv, amely nem tartalmaz fehérjebontó enzimet.

D)

Nincs olyan emésztőnedv, amely nem tartalmaz fehérjebontó enzimet.

E)

Nincs olyan emésztőnedv, amely fehérjebontó enzimet tartalmaz.

F)

Egyik emésztőnedv sem tartalmaz fehérjebontó enzimet.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek nem következnek az állításból, de igazak! Írj példát is!
Nem tartalmaz fehérjebontó enzimet például a nyál, az epe.

5. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Egészítsd ki a sorokat!
előbél + utóbél
2

= középbél

szájüreg + vékonybél
2

= gyomor

végbél + vékonybél
2

= vastagbél

nyelőcső + patkóbél
2

= gyomor

Szabály:
két tápcsatorna szakasz között „középen”
található az a szakasz, amelyik a megoldás
emésztőszervrendszer
(http://www.minimax.hu
2007. február 17.)
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6. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg és írd le, mi a bélperisztaltika!
simaizomszövet

mozgás

nyelőcső

tápcsatorna

hullámszerű

körkörös és
hosszanti

működés

halad

A bélperisztaltika olyan mozgás, amely a nyelőcsőtől kezdődően, hullámszerűen halad végig a tápcsatornán, a körkörös és hosszanti elhelyezkedésű simaizomszövet működése következtében.
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3. egység
A légzés
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Kövessük nyomon egy oxigénmolekula útját a szoba levegőjétől a szövetekig!
Sorszámozással állítsd sorrendbe a molekula útvonalát!
2.
7.
1.
5.
3.
8.
4.
6.

orrnyílás
főhörgő, hörgők, hörgőcskék
a szoba levegője
gége
orrüreg
léghólyagocska
garat
légcső

Folytasd folyamatos sorszámozással!
14.
12.
10.
13.
11.
16.
9.
15.
17.

aorta
szív, bal pitvar
vér, vörösvértest, hemoglobin-molekula
szív, bal kamra
tüdővéna
hajszálér
a léghólyagocska fala
verőér
szövetnedv, sejt

a légzés során bekövetkező változások
(http://www.minimax.hu – 2007. február 17.)

a légzőszerv és az anyagszállító
szervrendszer kapcsolata
(http://www.minimax.hu – 2007. február 17.)
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A TÜDŐ OLYAN LÉGZŐSZERV, AMELY A LÉGKÖRI OXIGÉN FELVÉTELÉRE ALKALMAS.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Minden légzőszerv alkalmas a légköri oxigén felvételére.

B) 	Van olyan légzőszerv, amely alkalmas a légköri oxigén felvételére.
C)

Nincs olyan légzőszerv, amely alkalmas a légköri oxigén felvételére.

D)

Nincs olyan légzőszerv, amely nem alkalmas a légköri oxigén felvételére.

E)

Egyetlen légzőszerv sincs, amely alkalmas a légköri oxigén felvételére.

F)

Van olyan légzőszerv, amely nem alkalmas a légköri oxigén felvételére.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! F
Írj példát!
A kopoltyú, amely a vízben oldott oxigén felvételére alkalmas.

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Folytasd a mondatláncokat!
a) Ha a rekeszizom összehúzódik, akkor megnő a mellkas térfogata. Ha megnő a mellkas térfogata, a
levegő beáramlik a tüdőbe. Ha a rekeszizom összehúzódik, a levegő beáramlik a tüdőbe.
b) A tüdőgyulladás helyén kötőszövetes heg marad vissza. Ahol heg keletkezik, ott a tüdő nem tágulékony. A tüdőgyulladás helyén tehát a tüdő nem tágulékony.
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Rendezd ismereteidet a táblázat segítségével! Illeszd be az alábbi kifejezéseket a táblázat megfelelő
helyére! Vannak kifejezések, amelyeket több helyre is írhatsz!
összehúzódnak

nő

csökken

a vér növekvő szén-dioxid tartalma

nyúltvelő

elernyednek

a léghólyagocskák falának feszítettsége
belégzés

kilégzés

a légzőizmok

összehúzódnak

elernyednek

a mellkas térfogata

nő

csökken

a nyomás a tüdőben

csökken

nő

inger

a vér növekvő szén-dioxid
tartalma

a léghólyagocskák falának feszítettsége

a légzőközpont helye

nyúltvelő

nyúltvelő

5. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Tanulmányozd alaposan az ábrát!

a nyugodt légzésre jellemző térfogatadatok

Az ábra információinak felhasználásával rendezd nagyság szerint sorrendbe az alábbiakat! A legkisebb térfogattal kezd!
maradék levegő
kilégzési tartalék

belégzési tartalék

normál légzési térfogat

a tüdő levegőbefogadó képessége

normál légzési térfogat < kilégzési tartalék < maradék levegő < belégzési tartalék < a tüdő levegőbefogadó képessége
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6. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Válaszd ki, és írd a pontsorra az odaillő kifejezést!

falevél

::

seprű

=

a levegő
porszemcséi

::

csillós hám

gége

::

hangszalagok

portörlő
tésztaszűrő
csillós hám

gitár

::

húr

=
trombita
hangszalagok
gégeporcok
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4. egység
A mozgás
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Rendszerezd ismereteidet az ábra segítségével!
Írd az ábra megfelelő helyére az alábbi kifejezéseket!
alkarcsontok

szabad végtag

felső végtag váza

kulcscsont

orsócsont
singcsont

lapockacsont

kéztőcsontok

kézközépcsontok

a kéz csontjai

a felső végtag
váza

vállöv (függesztőöv)

szabad végtag

az alkar
csontjai

orsócsont

felkarcsont

singcsont

a kéz csontjai

kéztőcsontok

kézközépcsontok

csontvázrendszer

kulcscsont

kézujjpercek

lapockacsont
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatot!
AKKOR ÉS CSAK AKKOR ALAKUL KI A CSONTRITKULÁS, HA A CSONTFALÓ SEJTEK MŰKÖDÉSE INTENZÍVEBB, MINT A CSONTKÉPZŐ SEJTEKÉ.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	A csontfaló sejtek működése nem intenzívebb, mint a csontképző sejteké, a csontritkulás nem
alakul ki.
B) 	A csontfaló sejtek működése intenzívebb, mint a csontképző sejteké, a csontritkulás nem alakul
ki.
C) 	A csontfaló sejtek működése nem intenzívebb, mint a csontképző sejteké, a csontritkulás kialakul.
D) 	A csontfaló sejtek működése intenzívebb, mint a csontképző sejteké, kialakul a csontritkulás.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

rágóizmok

::

rágás

=

hátizom

::

a törzs tartása

kétfejű karizom

::

a kar hajlítása

=

háromfejű
karizom

::

a kar feszítése

rekeszizom

::

légzés

=

mimikai izmok

::

érzelmek
kifejezése
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Lehetőség nyílik az ember mozgási szervrendszerének otthoni feldolgozására, majd kielőadás tartására. A diákok választhatnak a fej (F), a törzs (T), a végtagok (V) bemutatása között, de egy-egy diáknak vagy csak a testrész izomzatát (I), vagy csak a csontrendszerét (C) kell bemutatnia.
a) Milyen kiselőadások születhetnek az osztályban? Gyűjtsd össze az összes lehetőséget, és írd le!

F–I

F–C

T–I

T–C

V–C

V–I

b) Oldd meg ugyanezt a feladatot táblázat segítségével! Adj címet is a kiselőadásoknak!
a mozgásszervrendszer
része

izomrendszer

csontrendszer

fej

például: a fej izomzata

például: a fej csontjai

törzs

például: a törzsizmok

például: a törzsváz csontjai

például: a végtagok izomzata

például: a végtagok csontjai

testrész

végtagok

testünk izomzata elölről
(http://www.minimax.hu – 2007. február 17.)
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5. egység
A keringés
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a mondatot!
HA A SZÍV KOSZORÚSERE ELZÁRÓDIK, AKKOR AZ ÉRINTETT SZÍVIZOMTERÜLET ELHAL.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	A szív koszorúsere nem záródik el, a szívizom nem hal el.
B)

A szív koszorúsere elzáródik, a szívizom nem hal el.

C) 	A szív koszorúsere elzáródik, a szívizom elhal.
D) 	A szív koszorúsere nem záródik el, a szívizom elhal.

a szív felépítése
(http://sdt.sulinet.hu – 2007. február 16.)

Beszéljük meg az infarktus fogalmát, említsük meg a szív- és az agyi infarktust is!
Differenciálás: említsük meg, hogy van más (ritka) betegség, amely esetében elhal a szívizom.

tanári útmutató

3. modul • Az emberi szervezet felépítése és működése I.

71

2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Vendégeket vársz, és elhatározod, hogy egészséges, „szívbarát” ételekkel kínálod meg őket. A piacon
felfigyelsz a halakra (H), a gyümölcsökre (G), a rozskenyérre (R) és a friss zöldségfélékre (Z). Mely
nyersanyagokból állíthatsz össze menüket? Írd fel az összes lehetőséget!
H, G, R, Z

H, G, R

H, G, Z

G, R, Z

Z, R, H

H, G

H, R

H, Z

G, R

G, Z

R, Z

H

G

R

Z

egyiket sem
láttam

zöldségek és gyümölcsök gazdag választéka

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) verőerek

gyűjtőerek

hajszálerek

nyirokerek

Indoklás: mert a hajszálerek falában nincs simaizomréteg / mert egyrétegű (lap)hám építi fel
b) hemoglobin

vas

vörösvértest

vérsüllyedés

Indoklás: mert nem az oxigénszállítással kapcsolatos / mert folyamat
c) immunitás

véralvadás

amöboid mozgás

Indoklás: mert nem a fehérvérsejtekkel kapcsolatos fogalom

falósejt
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a vérnyomás!
vér

ér

kifejtett nyomás

A vérnyomás a vér által az ér/erek falára kifejtett nyomás.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a homeosztázis!
állandóság

szabályozott

belső

élőlények

A homeosztázis az élőlények szabályozott belső állandósága.
c) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a szív!
szervezet

izmos falú

fenntartja

szívó-nyomó pumpa

keringés

szerv

A szív olyan szerv, amely izmos falú, a szervezetben szívó-nyomó pumpaként működik, és fenntartja
a keringést.
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

+

+

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+

+

+
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1. egység
Az érzékelés
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a receptor!
ingerület

sejt
inger

felvesz
alakít

A receptor olyan sejt, amely felveszi az ingert, és ingerületté alakítja.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az adekvát inger!
receptor

ingerküszöb

inger

legkisebb

Az adekvát inger az az inger, amellyel szemben legkisebb a receptor ingerküszöbe.

2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Kövesd nyomon a fény útját a szemben a receptorig!
Sorszámozással állítsd sorrendbe a fény útvonalát!
2.
1.
5.
3.
4.
6.

csarnokvíz
szaruhártya
üvegtest
pupilla
szemlencse
receptor az ideghártyában

a szem felépítése
(http://egeszseg.origo.hu/cikk/0601/779210/a_
tavollatas_1.htm – 2007. február 17.)
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A VAKFOLT A SZEM IDEGHÁRTYÁJÁNAK OLYAN TERÜLETE, AHOL NINCSENEK RECEPTOROK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét,
amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

A szemnek nincs olyan területe, ahol nincsenek receptorok.

B)

A szemnek egyetlen területén sincsenek receptorok.

C)

A szemnek minden területén vannak receptorok.

D)

A szemnek nincs olyan területe, ahol vannak receptorok.

E)

A szemnek van olyan területe, ahol receptorok vannak.

F) 	A szemnek van olyan területe, ahol nincsenek receptorok.
Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! E
Írj példát!
Az ideghártya (retina) többi része. / A sárgafolt.

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az odaillő kifejezést az üres téglalapokba!

fény-árnyék látás

::

pálcikák

=

színlátás

::

csapok

fényképezőgép

::

blende

=

szem

::

pupilla

édes íz

::

kemoreceptor

=

fájdalom

::

a bőrben
lévő szabad
idegvégződések

hang

::

mechanoreceptor

=

fény

::

fotoreceptor
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2. egység
Az idegrendszer
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Egészítsd ki az ábrát az alábbi szavak felhasználásával!
köztiagy

agytörzs

nagyagy

hipotalamusz

agy

talamusz

nyúltvelő

híd

kisagy

középagy

agy

köztiagy

talamusz

hipotalamusz

agytörzs

nyúltvelő

kisagy

híd

nagyagy

középagy

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
AZ IDEGRENDSZER MŰKÖDÉSE ÉS FELÉPÍTÉSE HIERARCHIKUS.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Van olyan szervrendszer, amelynek működése és felépítése nem hierarchikus.

B) 	Van olyan szervrendszer, amelynek működése és felépítése hierarchikus.
C)

Nincs olyan szervrendszer, amelynek működése és felépítése nem hierarchikus.

D)

Egyetlen szervrendszer működése és felépítése sem hierarchikus.

E)

Minden szervrendszer működése és felépítése hierarchikus.

F)

Nincs olyan szervrendszer, amelynek működése és felépítése hierarchikus.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! A
Írj példát!
Pl.: immunrendszer, a táplálkozás szervrendszere
Szóbeli feladatnak adhatjuk, hogy mutassák be a tanulók a mozgatóműködések példáján az idegrendszer hierarchikus felépítését.
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3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) idegek

érződúc

mozgatódúc

magok

Indoklás: mert nem a környéki idegrendszerre jellemző.
b) fokozódik az emésztőnedvek elválasztása
az izomerek szűkülnek

a pupilla kitágul

a szívműködés lassul

Indoklás: mert nem paraszimpatikus hatásra következik be.
Áttekinthetjük a vegetatív idegrendszer felépítését és működését.

4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A szinapszisok serkentő vagy gátló hatásúak lehetnek. A serkentő szinapszisok ingerületátvivő anyagai csökkentik a potenciálkülönbséget. A gátló szinapszisok ingerületátvivő anyagainak hatására a
sejthártya külső és belső felszíne közötti potenciálkülönbség nő. Az acetilkolin nem növeli a potenciálkülönbséget, tehát az acetilkolin a serkentő szinapszis ingerületátvivő anyaga.

idegsejt
(http://www.origo.hu/tudomany/elet/
20020313elveszett.html – 2007. február 24.)
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3. egység
A hormonrendszer
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az emelt szintű informatika érettségire készülő tanulói olyan programot készítettek, amely véletlenszerűen párosítja a hormonok és a belsőelválasztású mirigyek nevét. A biológia fakultációra járó
osztálytársaik az alábbiakkal próbálták ki a programot:
Hormonok:
adrenalin (A)
oxitocin (O)
tesztoszteron (T)
Belsőelválasztású mirigyek:
here (H)
mellékvesevelő (M)
agyalapi mirigy (G)
pajzsmirigy (P)
Mely párosításokban jelenhettek meg a képernyőn a fenti elnevezések? Párosítsd a hormontermelő
szerveket és a hormonokat! Írd fel az összes párosítási lehetőséget! Használd a betűjeleket!
A–H

A–M

A–G

A–P

O–H

O–M

O–G

O–P

T–H

T–M

T–G

T–P

Válaszd ki, és karikázd be azokat a párokat, amelyek valóban összetartoznak!
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2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a hormon!

belső elválasztású
mirigyek

termelődő

életműködések

befolyásol

szerves vegyület

A hormon olyan belső elválasztású mirigyekben termelődő szerves vegyület, amely befolyásolja az
életműködéseket.
Kiegészítésként említsük meg, hogy hormonokat bizonyos sejtek, sejtcsoportok is termelnek.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a tiroxin!
pajzsmirigyhormon

nélkülözhetetlen

lebontó folyamatok

serkentő hatás

normális
egyedfejlődés

A tiroxin olyan pajzsmirigyhormon, amely nélkülözhetetlen a normális egyedfejlődéshez, és serkentően hat a lebontó folyamatokra.

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a nagybetűkkel írt mondatot!
A VÉRBEN KERINGŐ HORMONMOLEKULA AKKOR – ÉS CSAK AKKOR – HAT A SEJT MŰKÖDÉSÉRE, HA ANNAK FELSZÍNÉN ÉPPEN ENNEK A MOLEKULÁNAK A MEGKÖTÉSÉRE ALKALMAS SEJTFELSZÍNI RECEPTORFEHÉRJÉK VANNAK.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	A sejt felszínén a hormonmolekula megkötésére alkalmas receptorfehérjék vannak. A vérben
keringő hormonmolekula hat a sejt működésére.
B) 	A sejt felszínén nincsenek a hormonmolekula megkötésére alkalmas receptorfehérjék. A vérben
keringő hormonmolekula hat a sejt működésére.
C) 	A sejt felszínén nincsenek a hormonmolekula megkötésére alkalmas receptorfehérjék. A vérben
keringő hormonmolekula nem hat a sejt működésére.
D) 	A sejt felszínén a hormonmolekula megkötésére alkalmas receptorfehérjék vannak. A vérben
keringő hormonmolekula nem hat a sejt működésére.
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4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) pajzsmirigy

petefészek

hasnyálmirigy

here

Indoklás: mert hormontermelésére csak a vér glükóztartalma hat / működését nem befolyásolja a
hipotalamusz-hipofízis rendszer
b) mellékvesekéreg

tobozmirigy

pajzsmirigy

hipotalamusz

I ndoklás: mert a neuroendokrin rendszer központja / az idegi szabályozásban is fontos szerepet tölt
be

belső elválasztású mirigyek
(http://www.minimax.hu – 2007. február 17.)
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4. egység
Az immunrendszer
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az antigén!
immunválasz

kivált
idegen

anyag
élő szervezet

Az antigén olyan idegen anyag, amely az élő szervezetbe jutva immunválaszt vált ki.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az ellenanyag (antitest)!
fehérje

immunválasz

specifikusan
kapcsolódik

antigén

Az ellenanyag olyan fehérje, amely az immunválasz során termelődik, és specifikusan kapcsolódik az
antigénhez.
Beszéljük meg, hogy mely anyagok, sejtek ellen alakul ki immunválasz (idegen vagy megváltozott saját).
Beszélgethetünk a daganatos betegségek kialakulásának megelőzéséről.

2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A kórokozókkal vagy idegen anyagokkal szembeni védettség, az immunitás megszerezhető természetes (T) vagy mesterséges (M) úton. Az immunitás megszerzése aktív (A), ha az ellenanyagot a szervezet maga állítja elő, illetve passzív (P), ha kész ellenanyag jut a szervezetbe.
Írd le, milyen lehet a szervezet immunitása kialakulása szerint! Használd a betűjeleket!
T

A

T

P

M

A

M

P

Keress és írj mindegyikre példát!
T – A: ha valaki átesik egy fertőzésen, aminek következtében kialakul a védettsége.
T – P: az anyatejjel ellenanyag jut a csecsemő szervezetébe.
M – A: ha védőoltás (vakcina) hatására alakul ki szervezet védettsége.
M – P: ha az oltással kész ellenanyagot juttatnak a szervezetbe.
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
AZ ALLERGIA OLYAN BETEGSÉG, AMELYET AZ ÁRTALMATLAN ANTIGÉNEK ELLEN IRÁNYULÓ TÚLZOTT IMMUNREAKCIÓ OKOZ.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A) 	Nincs olyan betegség, amelyet nem az ártalmatlan antigének ellen irányuló túlzott immunreakció okoz.
B) 	Egyetlen olyan betegség sincs, amelyet nem az ártalmatlan antigének ellen irányuló túlzott
immunreakció okoz.
C) 	Minden betegséget az ártalmatlan antigének ellen irányuló túlzott immunreakció okoz.
D) 	Nincs olyan betegség, amelyet az ártalmatlan antigének ellen irányuló túlzott immunreakció
okoz.
E) 	Van olyan betegség, amelyet az ártalmatlan antigének ellen irányuló túlzott immunreakció
okoz.
F) 	Van olyan betegség, amelyet nem az ártalmatlan antigének ellen irányuló túlzott immunreakció
okoz.
Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! F
Írj példát!
Bakteriális fertőzés okozta gyulladások (de további példák sokaságát említhetik).

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) vörös csontvelő

lép

csecsemőmirigy

vese

Indoklás: mert nem nyirokszerv.
b) nyiroksejtek

vörösvérsejtek

memóriasejtek

Indoklás: mert szerepük nem a védekezés / nem fehérvérsejtek.

falósejtek
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5. egység
Szaporodás és egyedfejlődés
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Sorszámozással állítsd sorrendbe az emberi egyedfejlődés embrionális és posztembrionális szakaszait!
2.
7.
1.
14.
10.
5.
3.
8.
4.
6.
9.
11.
13.
12.

hólyagcsíra-állapot
kisgyermekkor
zigóta
matuzsálemi kor
ifjúkor
újszülött
embrió
kölyökkor
magzat
csecsemőkor
serdülőkor
felnőttkor
aggkor
időskor

2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A fogamzásszabályozás különböző módszereinek hatásfoka eltérő, a módszerek kombinálásával azonban a biztonság növelhető. Sorold fel, mely kombinációk lehetségesek, ha az alábbiakban felsoroltak
közül csak kettőt kívánnak alkalmazni! Írd fel az összes lehetőséget! Használd a betűjelzéseket!
Hüvelyi pesszárium (H)
Hímivarsejt-ölő, savas kémhatású anyag alkalmazása (S)
Gumióvszer (G)
Természetes fogamzásszabályozás, ébredési hőmérséklet mérése (M)
H, S

H, G

H, M

S, M

G, M

Differenciálás: beszélhetünk a szűznemzésről.

S, G
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatot!
A ZIGÓTA OSZTÓDÁSA (A BARÁZDÁLÓDÁS) CSAK AKKOR INDUL EL, HA A SEJTKÖZPONT
BEJUTOTT A HÍMIVARSEJTBŐL A ZIGÓTÁBA.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A)

A sejtközpont nem jut be a zigótába. A barázdálódás elindul.

B) 	A sejtközpont nem jut be a zigótába. A barázdálódás nem indul el.
C) 	A sejtközpont bejut a zigótába. A barázdálódás elindul.
D)

A sejtközpont bejut a zigótába. A barázdálódás nem indul el.

petesejt

a megtermékenyítés és a barázdálódás
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4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A PROGRAMOZOTT SEJTHALÁL AZ ÉLŐLÉNYEK NORMÁLIS EGYEDFEJLŐDÉSÉNEK FELTÉTELE.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A) 	Nincs olyan élőlény, amely normális egyedfejlődésének nem feltétele a programozott sejthalál.
B)

Egyetlen élőlény normális egyedfejlődésének sem feltétele a programozott sejthalál.

C)

Van olyan élőlény, amely normális egyedfejlődésének nem feltétele a programozott sejthalál.

D)

Nincs olyan élőlény, amely normális egyedfejlődésének feltétele a programozott sejthalál.

E) 	A programozott sejthalál minden élőlény normális egyedfejlődésének feltétele.
F) 	Van olyan élőlény, amely normális egyedfejlődésének feltétele a programozott sejthalál.

embrió
(http://www.communio.hu/meh/magzat.htm – 2007.február 24.)
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+

+

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

+

+

Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

+

Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

+

+

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése

+

Sorozatok képzése
Ha van idő vagy kifejezetten az érettségire történő felkészüléshez használják fel, az előző modulok feladataihoz hasonlóan minden feladat lehetőséget ad kitekintésre, az ismeretek rendszerezésére, összefoglalására.
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1. egység
A szervetlen és a szerves alkotóelemek I.
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A FOSZFATIDMOLEKULÁK OLYAN LIPIDEK, AMELYEK BIOLÓGIAI SZEREPE A HATÁRHÁRTYÁK KIALAKÍTÁSA.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Nincs olyan lipid, amelynek biológiai szerepe nem a határhártyák kialakítása.

B)

Egyetlen lipidnek sem a biológiai szerepe a határhártyák kialakítása.

C) 	Van olyan lipid, amelynek határhártyák kialakítása a biológiai szerepe.
D)

Nincs olyan lipid, amelynek biológiai szerepe a határhártyák kialakítása.

E)

Van olyan lipid, amelynek biológiai szerepe nem a határhártyák kialakítása.

F)

Minden lipidnek a határhártyák kialakítása a biológiai szerepe.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! E
Írj példát!
A zsírok és az olajok biológiai szerepe a raktározás, a szteránvázas hormonoké az életfolyamatok szabályozása, egyes karotinoidoké pedig a fényenergia megkötése.

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az odaillő kifejezést az üres téglalapba!

jodidion

::

tiroxin

=

fluoridion

::

fogzománc

koleszterin

::

a biológiai
membránok
stabilizálása

=

epesav

::

a zsírok
emulgeálása

oxigénszállítás

::

hemoglobin

=

fényenergiamegkötés

::

klorofill

szén-dioxid

::

meszes víz

=

keményítő

::

jódoldat/káliumjodidos jódoldat

összhúzékony
fehérjék

::

izom

=

ellenanyagmolekulák

::

testfolyadékok
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3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mik az enzimek!
fehérje

biokatalizátor

Az enzimek olyan fehérjék, amelyek biokatalizátorként működnek.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az ATP!
energia

molekula

tárol

felszabadítható

sejt

Az ATP olyan molekula, amely könnyen felszabadítható módon tárolja az energiát a sejtekben.
c) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mik az esszenciális aminosavak!
aminosav

fogyasztó szervezet
táplálék

előállítani

felvenni

Az esszenciális aminosavak olyan aminosavak, amelyeket a fogyasztó szervezetek nem képesek előállítani, ezért azokat a táplálékkal kell felvenniük.
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A nátrium-ion, a kálium-ion, a kalcium-ion és a magnézium-ion minden élőlényben előfordul. A biológia érettségire készülő diákok a kémia érettségire készülőkkel együtt végezték el az említett ionok
kimutatását. Elméletben jól fel is készültek a vizsgálatokra, de sajnos mindenkinek nem sikerült minden vizsgálat elvégzése.
A laboratóriumi gyakorlat végén milyen beszámolók születhettek a négy ion kimutatásáról?
Írd fel az összes lehetőséget! Használd az ionok vegyjelét!
Nátrium-ion:
Kálium-ion:
Kalcium-ion:
Magnézium-ion:

Na+
K+
Ca2+
Mg2+

Na+, K+, Ca2+, Mg2+

Na+, K+, Ca2+

Na+, K+, Mg2+

Na+, Ca2+, Mg2+

K+, Ca2+, Mg2+

Na+, K+

Na+, Ca2+

Na+, Mg2+

Ca2+, Mg2+

K+, Ca2+

K+, Mg2+

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

egyik kimutatása
sem sikerült

Mi a szerepük a felsorolt ionoknak az élőlények felépítésében és működésében? Írd a pontsorra!
Például: az idegsejtek és az izomsejtek működésében van fontos szerepük, a kalcium-ion és a magnézium-ion a csontok felépítésében vesz részt, a makromolekulák töltéseit közömbösítik, a kalcium-ion
a véralvadásban kulcsfontosságú.

tanári útmutató
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2. egység
A szervetlen és a szerves alkotóelemek II.
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Oszd két csoportra az alább megnevezett anyagokat! Használd a betűjelzéseket!
Nevezd is meg a két csoportot!
A) méhviasz
D) glükóz

E) tesztoszteron

lipidek

A)

B) cellulóz

C)

E)

C) A-vitamin
F) tejcukor

G) koleszterin

szénhidrátok

G

B)

D)

F)
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2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A szénhidrátokat csoportosíthatjuk a biológiaórán megismert módon: az egy egységből álló mono-, a
két egységből felépülő di- és a sok (több száz) egységből felépülő poliszacharidokra.
De vizsgálhatjuk és csoportosíthatjuk ízük, vízben való oldhatóságuk szerint is.
Íz szerint lehetnek édesek (É) és nem édesek (NÉ).
Oldhatóságuk szerint vízben oldódók (O) és vízben nem oldódók (NO).
Az osztály tanulói – biológia érettségire készülve – a számítógépet hívják segítségül. Egy számítógépes program véletlenszerűen párosítva jeleníti meg a képernyőn a szénhidrátok oldhatósági tulajdonságait és ízét.
Írd fel, mely párosítások jelenhetnek meg a képernyőn!
E

O

E

NO

NE

O

NE

NO

Döntsd el, hogy mely tulajdonság-párokkal rendelkezhetnek a tanult szénhidrátok! Keress és írj példákat is!
É – O Példa bármelyik mono- (glükóz, fruktóz) vagy diszacharid (szacharóz, laktóz).
É – NO Ilyen szénhidrát nincs!
NÉ – O Ilyen szénhidrát nincs!
NÉ – NO Példa bármelyik poliszacharid (cellulóz, keményítő).
Említsük meg, hogy az édes ízt akkor érezzük, ha vízben (nyálban) oldódó, sok –OH-csoportot tartalmazó anyagot ízlelünk. A keményítő és a cellulóz úgy tudja tartaléktápanyag és vázanyag szerepét
„ellátni”, hogy vízben nem oldódik.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Válaszd ki, melyik nem illik a többi közé, és húzd át! Választásod indokold!
a) hagyma bőrszöveti nyúzata

legalább 10%-os KCl-oldat

meszes víz

mikroszkóp

Indoklás: mert a meszes víz nem szükséges a plazmolízis vizsgálatához
b) nagy felületi feszültség

nagy hőkapacitás

nagy párolgáshő

nagy viszkozitás

(viszkozitás = belső súrlódás)
Indoklás: mert a vízre kis viszkozitás jellemző
c) hőhatás

látható fény

nehézfémsók

mechanikai hatás (pl. rázás)

Indoklás: mert hatására nem történik fehérje-kicsapódás

tanári útmutató
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4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatot!
A NYÁLAMILÁZ AKKOR – ÉS CSAK AKKOR – TUDJA A KENYÉR KEMÉNYÍTŐTARTALMÁT
EGÉSZEN GLÜKÓZIG LEBONTANI, HA A FALAT ELÉG HOSSZÚ IDEIG TARTÓZKODIK A SZÁJÜREGBEN.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	A falat nem tartózkodik hosszú ideig a szájüregben, a nyálamiláz nem tudja a kenyér keményítőtartalmát egészen glükózig lebontani.
B) 	A falat nem tartózkodik hosszú ideig a szájüregben, a nyálamiláz a kenyér keményítőtartalmát
egészen glükózig le tudja bontani.
C) 	A falat hosszú ideig tartózkodik a szájüregben, a kenyér keményítőtartalmát a nyálamiláz nem
tudja lebontani egészen glükózig.
D) 	A falat hosszú ideig tartózkodik a szájüregben, a kenyér keményítőtartalmát a nyálamiláz egészen glükózig le tudja bontani.
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3. egység
A sejtek anyagcseréje
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A LEBONTÓ FOLYAMATOK SZEREPE AZ ENERGIAFELSZABADÍTÁS ÉS A FELÉPÍTŐ FOLYAMATOKHOZ FELHASZNÁLHATÓ KIS MOLEKULÁK (KÖZTESTERMÉKEK ) LÉTREHOZÁSA.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A) 	Nincsen olyan folyamat, amelynek szerepe nem az energia-felszabadítás és a köztestermékek
létrehozása.
B) 	Egyetlen folyamat sincs, amelynek szerepe nem az energia-felszabadítás és a köztestermékek
létrehozása.
C) 	Minden folyamat szerepe az energia-felszabadítás és a köztestermékek létrehozása.
D) 	Nincsen olyan folyamat, amelynek szerepe az energia-felszabadítás és a köztestermékek létrehozása.
E) 	Van olyan folyamat, amelynek szerepe az energia-felszabadítás és a köztestermékek létrehozása.
F) 	Van olyan folyamat, amelynek szerepe nem az energia-felszabadítás és a köztestermékek létrehozása.
Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz!
Írj példát!
A felépítő folyamatok (de bármely anyagcserefolyamat megnevezése elfogadható).

F

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
Az izomsejtek biológiai oxidációval vagy tejsavas erjedéssel juthatnak energiához. A biológiai oxidáció
során – O2 felhasználásával – a glükóz teljes lebontása történik, és nagy mennyiségű energia szabadul
fel. Erjedés során – O2 hiányában – nem történik meg a glükóz teljes lebontása, és kevesebb energia
szabadul fel. Megerőltető izommunka esetében az izomsejt nem jut elegendő O2 -hez, tehát nem biológiai oxidációval, hanem tejsavas erjedéssel bontja le a glükózt.
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3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a fotoszintézis!
Nap fényenergiája

biológiai folyamat

szervetlen anyag

szerves anyag

élőlények

A fotoszintézis olyan biológiai folyamat, amelynek során az élőlények szervetlen anyagokból szerves
anyagokat állítanak elő a Nap fényenergiájának felhasználásával.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az endocitózis!
membránhólyag

transzportfolyamat

nagyobb

részecske

sejt

kolloid méretű

Az endocitózis olyan transzportfolyamat, amelynek során membránhólyaggal körülvett, kolloid méretűnél nagyobb részecske jut be a sejtbe.

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az odaillő kifejezést az üres téglalapokba!
lebontó
folyamatok

::

ATP-termelés

=

felépítő
folyamatok

::

ATP-felhasználás

tejsavbaktériumok

::

tejsavas erjedés

=

élesztőgombák

::

alkoholos erjedés

a fotoszintézis
fényszakasza

::

a fényenergia
megkötése

=

a fotoszintézis
sötétszakasza

::

a szén-dioxid
redukciója

A borostyán vajvirág nem fotoszintetizál,
a fotoszintetizáló borostyánon élősködik.
(http://www.terra.hu – 2007. február 24.)
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4. egység
A sejtek felépítése
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen a mondatot!
HA A SEJTNEK NINCS ANYAGÁTALAKÍTÁSRA ELKÜLÖNÜLT SEJTSZERVECSKÉJE, AKKOR
– DE CSAK AKKOR – AZ ÖSSZES LEBONTÓ ÉS FELÉPÍTŐ FOLYAMAT A SEJTPLAZMÁBAN ZAJLIK.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehetségesek, és húzd át azokét, amelyek nem
lehetségesek!
A) 	A sejtnek van anyagátalakításra elkülönült sejtszervecskéje, az összes lebontó és felépítő folyamat
a sejtplazmában zajlik.
B) 	A sejtnek nincs anyagátalakításra elkülönült sejtszervecskéje, nem az összes lebontó és felépítő
folyamat zajlik a sejtplazmában.
C) 	A sejtnek nincs anyagátalakításra elkülönült sejtszervecskéje, az összes lebontó és felépítő folyamat a sejtplazmában zajlik.
D) 	A sejtnek van anyagátalakításra elkülönült sejtszervecskéje, nem az összes lebontó és felépítő
folyamat zajlik a sejtplazmában.

a sejt és a sejtszervecskék modellje
(http://www.minimax.hu – 2007. február 17.)

tanári útmutató
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A PASSZÍV TRANSZPORT A SEJT RÉSZÉRŐL ENERGIABEFEKTETÉST (ATP FELHASZNÁLÁST)
NEM IGÉNYEL.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Nincs olyan transzportfolyamat, amely nem igényel a sejt részéről energiabefektetést.

B)

Egyetlen transzportfolyamat sincs, amely a sejt részéről energiabefektetést igényel.

C)

Van olyan transzportfolyamat, amely a sejt részéről energiabefektetést igényel.

D)

Nincs olyan transzportfolyamat, amely a sejt részéről energiabefektetést igényel.

E)

Az összes transzportfolyamat a sejt részéről energiabefektetést nem igénylő folyamat.

F) 	Van olyan transzportfolyamat, amely a sejt részéről nem igényel energiabefektetést.
Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz!
Írj példát!
Az aktív transzport.

C

A problémával kapcsolatban gyakran alakul ki tévképzet, ezért feltétlenül beszéljük meg, hogy a passzív
transzport nem kapcsolódik közvetlenül a sejt energiatermelő (ATP-szintetizáló folyamataihoz).

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az odaillő kifejezést az üres téglalapokba!
fotoszintézis

::

zöld színtest

=

biológiai oxidáció

::

mitokondrium

::

méregtelenítés

durva felszínű
endoplazmatikus
hálózat

::

fehérjeszintézis

=

sima felszínű
endoplazmatikus
hálózat

elhatárolás

::

sejthártya

=

anyagátalakítás

::

sejtplazma

lakótelep

::

erőmű

=

sejt

::

mitokondrium
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A speciális működésű sejtekkel kapcsolatos ismeretek áttekintését ismeretterjesztő rövidfilmek segítségével végezték el az érettségire készülő diákok. Sajnos az idő kevés volt az órán, ezért a felsorolt
sejttípusokat bemutató filmek közül kettőt választhattak.
A választható, speciális működésű sejtekről szóló kisfilmek a következők:
Mirigysejt (M)
Vörösvérsejt (V)
Izomsejt (Z)
Idegsejt (D)
Mely sejttípusokat bemutató filmeket választhatták a diákok? Írd fel az összes lehetőséget! Használd
a betűjelzéseket!
M és V

M és Z

M és D

V és D

Z és D

V és Z

vörösvérsejt és idegsejt
(http://www.minimax.hu – 2007. február 17.)

Véleményed szerint melyik két rövidfilm megtekintése során ismerhettek meg a diákok két sejttípust,
működésük összefüggéseiben is? Válaszodat indokold!
Például: az idegsejt és az izomsejt (működésbeli kapcsolat)

tanári útmutató
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5. egység
Biotechnológia
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
a) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a biotechnológia!
mezőgazdaság

élő szervezet

ipari eljárás

állategészségügy

egészségügy

ipar

A biotechnológia olyan ipari eljárás, amelynek során élő szervezeteket alkalmaznak egészségügyi,
állategészségügyi, mezőgazdasági vagy ipari célok elérésére.
b) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a géntechnika!
kutatás

befolyásolás

hasznosítás

genetikai anyag

cél

a biotechnológia
részterülete

A géntechnika a biotechnológiának az a részterülete, amely a genetikai anyag kutatását, befolyásolását és hasznosítását tűzte ki célul.
c) Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a génterápia!
megfelelően
működő

hibás
gén

molekuláris biológiai
módszer
csere

A génterápia olyan molekuláris biológiai módszer, melynek során a hibás gént megfelelően működőre
cserélik .
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a következő állítást!
A KÖLDÖKZSINÓRVÉRBŐL SZÁRMAZÓ ŐSSEJTEK GYŰJTÉSE SEMMIFÉLE ERKÖLCSI PROBLÉMÁT NEM VET FEL.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Nincsen olyan őssejt-nyerési módszer, amely semmiféle erkölcsi problémát nem vet fel.

B)

Egyetlen olyan őssejt-nyerési módszer sincs, amely semmiféle erkölcsi problémát nem vet fel.

C)

Van olyan őssejt-nyerési módszer, amely erkölcsi problémát vet fel.

D)

Minden őssejt-nyerési módszer felvet erkölcsi problémát.

E)

Nincsen olyan őssejt-nyerési módszer, amely erkölcsi problémát vet fel.

F) 	Van olyan őssejt-nyerési módszer, amely semmiféle erkölcsi problémát nem vet fel.
Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! C
Írj példát!
Klónozott embriókból történő őssejt kinyerése.

3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A zöld (mezőgazdasági) géntechnika szószólói a növényi géntechnikával történő növénynemesítés
előnyeit hangsúlyozzák. Például növényi géntechnikával
• a fényenergiát és a tápanyagot jobban hasznosító növények hozhatók létre, így növelhető a mezőgazdasági termelés hozama (H),
• a növények ellenállóvá (rezisztenssé) tehetők a kártevőkkel szemben (R),
• növelhető környezeti tényezőkkel (pl. szárazsággal) szembeni tűrőképesség (S),
• jobb tápanyag-összetételű fajták hozhatók létre (T),
• a természetes érési folyamatok lassíthatók, a termék forgalombahozatala könnyebb (F).
Egy biotechnológiára szakosodott cég elhatározta, hogy növényi géntechnikával foglalkozó szakembereket vesz fel, és új növényfajtákat vezet be a mezőgazdasági termesztésbe. Három kutatót tudnak
felvenni, így az öt téma közül háromban is elkezdhetik a kutatásokat.
Mely területeken érhetnek el eredményeket ily módon? Írd fel az összes lehetőséget!

H, R, S

H, R, T

H, R, F

R, S, T

R, S, F

S, T, F

H, S, T

H, T, F

R, T, F

H, S, F

Te melyiket tartod a legfontosabbnak? Válaszodat indokold!

