
Biológia szaknyelv kerettanterv (angol és német)

10.A, B, C osztály

A 10. A, B (angol kéttannyelvű) és a 10. C (német kéttannyelvű) osztályokban kezdődő
biológia tanítás kulcsproblémája a biológiai jelenségek idegen nyelven történő oktatása. A diákok a
tantárgy nehézségén túl a szaknyelv helyes elsajátítását és használatát kell, hogy megtanulják.

A biológia sajátos terminológiája (szaknyelve) az egyik legnehezebb a tudományok közül.
Magyar anyanyelvű diákok a szaknyelv  saját magyar szavait tanulják. A tudományos kifejezések
zömét  csak  egyetemen tanulják  azok,  akik  tanulmányaikat  felsőoktatási  intézmények  megfelelő
szakjain fogják folytatni. A biológiát angolul tanuló diákok viszont azzal szembesülnek, hogy az
angol  nyelvnek  többnyire  nincsenek  saját  szavai  a  növénytan,  anatómia,  élettan,  sejtbiológia,
viselkedéstan,  ökológia,  evolúció  stb.  jelenségeire,  ezért  eleve  az  angolszászok  által  használt
eredeti  tudományos  latin  ill.  görög szavak angolos  helyesírását  és  a  komoly  nehézséget  okozó
kiejtését  kell,  hogy  elsajátítsák.  Ez  kezdetben  nagyon  komoly  nehézséget okoz,  felsőoktatási
tanulmányaik  során  viszont  nagyon  komoly  előnyben lesznek  a  tárgyat  addig  magyarul  tanuló
társaikkal szemben. A biológia, mint tudomány nyelve manapság az angol: az elérhető szakirodalom
gyakorlatilag ezen a nyelven érhető el. A kéttannyelvűség egyik előnye, hogy a hétköznapi nyelven
túl (amit tulajdonképpen bárki elsajátíthat nyelvtanfolyamokon!) olyan szókincs birtokába jutnak,
amit sehol máshol nem tanítanak, nem taníthatnak! Mivel az idegen kifejezések pontos magyar
megfelelőit is meg fogják tanulni, nem hátrányukra van, hanem a javukat szolgálja! A német nyelv
sokat  emlegetett  precizitása és  logikussága hatalmas hatást  gyakorolt  anyanyelvünk pl.  biológia
fogalmainak  és  szavainak  kialakulására.  Ennek  megismerése,  a  gondolkodásmód  megérzése,
megtanulása és helyes használata csak gazdagítja a diákok nyelvtudását és személyiségét!

Taneszközök

 
Tankönyv:
A munkaközösség együtt választ a kerettantervnek megfelelő, idegennyelvű kiadványok közül 
(német ill. angol nyelvű kiadványok: könyvek, tankönyvek, folyóiratok, DVD-k, videók, 
hangkazetták stb.)  Mivel ilyen jellegű tematikus könyvek nincsenek forgalomban, a tanárok 
sokéves tapasztalatai alapján szerkesztett, kiadott szószedetek az irányadóak.

Tanulmányi segédletek:
Angol ill. német nyelvű eredeti DVD-k, videók, hangkazetták rendszeres nézése, hallgatása.  

Célok és feladatok

• A diákok helyes fogalomhasználatának kialakítása.

• A helyes kiejtés elsajátítása.

• A nyelv logikájának megfelelő új szavak alkotása, felismerése.

• A német ill. angol nyelv logikájának összehasonlítása anyanyelvünkkel.

• Eddig ismeretlen szavak, szóösszetételek felismerése és megértése.

• Biológiai szakszavak pontos használata és értelmes mondatok alkotása.  

• A 10. évfolyamon elsajátított képességekkel kellő gyakorlatot szereznek, hogy a 11. és 12. 
évfolyam eleddig ismeretlen biológia szaknyelve már nem jelentsen gondot számukra.



A tanulók értékelése

Formái:

szóbeli
• Kérdésekre adott válaszok, illetve szóbeli feladat kiegészítése
• Téma kifejtése
• Fogalommagyarázat
• Kiselőadás, PP előadások
• Video, DVD elemzése

írásbeli
• szódolgozatok
• fogalommagyarázatok

Módszerei:
• Fogalmak, ismeretek, tények tartalmának szóbeli és írásbeli számonkérése.
• Témazáró dolgozatok íratása a témakörök végén.
• Tesztek, feladatlapok. 
• Diagnosztikus mérés.

Ponthatárok: 0-50% elégtelen
51-59% elégséges
60-69% közepes
70-79% jó
80-100% jeles

Tantárgyi struktúra és óraszámok

A tantárgy órater-
ve

10. évfolyam
(10.A, B,C)

 

Heti óraszám 1  

Éves óraszám 36  



sor-s
zám

Témakör A tanóra témája



1 A biológia tárgya és módszerei A rendszerezés alapjai

2 Nem sejtes rendszerek (vírusok, prionok) A vírusok életciklusa, betegségek

3 Prokarióták Baktériumok csoportjai, életfolyamataik

4 Bakteriális betegségek; a kékbaktériumok

5 Alacsonyabb rendű eukarióták
(egysejtűek, algák)

Állati egysejtűek

6 A moszatok főbb csoportjai

7 Gombák és szivacsok Nyálkagombák és valódi gombák

8 Szivacsok

9 Állati sejtek, szövetek Az állati sejt felépítése

10 Az állatok testét felépítő szövettípusok

11 Csalánozók, férgek, puhatestűek, 
ízeltlábúak

A csalánozók és a bordásmedúzák törzse

12 Laposférgek, fonalférgek és gyűrűsférgek

13 Puhatestűek

14 Rákok és pókok

15 Rovarok

16 Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, 
gerincesek

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok

17 Halak osztálya

18 Kétéltűek osztálya

19 Hüllők osztálya

20 Madarak osztálya

21 Emlősök osztálya

22 Az állatok viselkedése Az öröklött és tanult viselkedés

23 A létfenntartási és a szaporodási viselkedés

24 Az állatok kommunikációja, társas viselkedés

25 A növényi sejt A növényi sejt felépítése

26 A növényi szövetek

27 A valódi növények országa Mohák törzse

28 Harasztok törzse

29 Nyitvatermők törzse

30 Zárvatermők: egyszikűek

31 Zárvatermők: kétszikűek

32 A növények szaporodása

33 A növények élete A növények ásványianyag-felvétele; a gyökér

34 A gázcsere és a levél felépítése

35 A növényi hormonok

36 A növények egyedfejlődése
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