
 

 

BIOLÓGIA – 11. ÉVFOLYAM 

Ajánlott tankönyv: 

Biológia 11 

A sejt és az ember biológiája 

Szerzõ: Gál Béla 

Mozaik Kiadó 

MS-2642 

I. félév: 

A sejtek felépítése és anyagcseréje 

1.  A sejtek felépítése 

2.  A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai 

3.  A szénhidrátok 

4.  A lipidek 

5.  A fehérjék 

6.  A nukleotid típusú vegyületek 

7.  A sejt 

8.  A sejtek anyagcsere-folyamatai 

9.  A sejtek anyagfelvétele és leadása 

10. A felépítõ folyamatok 

11. A lebontó folyamatok 

A kültakaró, a mozgás és a kiválasztás 

1.  A bõr felépítése 

2.  A csontok szerkezete és kapcsolódása 

3.  A vázizomzat 
4.  A mozgási szervrendszer mûködése 

5.  A kiválasztó szervrendszer felépítése és mûködése 

A vér és a keringési rendszer 

1.  A vér összetétele, alkotói 

2.  Az értípusok összehasonlítása, a hajszálerek mûködése 

3.  A szív szerkezete és mûködése, a kis és a nagy vérkör funkciója 

4.  A nyirokrendszer és az immunitás 

5.  Az immunrendszer mûködése 

II. félév: 

A táplálkozás és a légzés 

1.  Az elõbél felépítése és mûködése 

2.  A középbél 

3.  A vékonybél és a vastagbél 

4.  A légzõrendszer felépítése és mûködése, légzõmozgások 



  

A szaporodás és az egyedfejlõdés. egészségügyi ismeretek 

1.  Az ember szaporodása 

2.  Az emberi szexualitás és a fogamzásgátlás 

3.  A megtermékenyítés és az embrionális fejlõdés 

4.  A terhesség, a szülés és a posztembrionális fejlõdés 

5.  Nemi betegségek vagy szexuális úton terjedõ betegségek 

A szabályozás 

1.  A szabályozás alapjai, a nyugalmi és az akciós potenciál 

2.  Az ingerület terjedése és a szinapszis 

3.  A reflexív elve 

4.  A gerincvelõ 

5.  Az agyvelõ részei 

6.  A környéki (perifériás) idegrendszer 

7.  A szem felépítése 

8.  A hallószerv felépítése és mûködése, az egyensúly érzékelése 

9.  Az ízlelés és a szaglás 

10. A bõr érzõmûködése 

11. A mozgatómûködés 

12. Az idegrendszer vegetatív mûködése 

13. A hormonális szabályozás alapelvei 

14. A hipotalamusz-agyalapi mirigy rendszer 

15. A pajzsmirigy, a mellékvese és a hasnyálmirigy 


