
 Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy        144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és 

szabályozásának bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok 

összehangolásában, a szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok 

megtanítása. A tárgy kifejezetten alapozó jellegű, több későbbi képzési egységhez 

szolgáltat alapismereteket. 

 

.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai 

egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

 

.3. Témakörök  

 

.3.1. Szervek, szervrendszerek      72 óra/72 

óra 

Az emberi szervezet felépítése 

A mozgató szervrendszer 

A szív és a keringési rendszer 

A légzés szervrendszere 

A szabályozó szervrendszer 

A kiválasztás szervrendszere 

Az emésztőrendszer 

Az idegrendszer 

 

.3.2. Szervrendszerek működése     72 óra/72 óra 

 A mozgató szervrendszer működése 

A szív és a keringési rendszer működése 

A légzés szervrendszere működése 

A szabályozó szervrendszer működése 

A kiválasztás szervrendszere működése 

Az emésztőrendszer működése 

 Az idegrendszer működése 

 

.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

 

 



.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. házi feladat x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

 

.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 
 


