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A) Csoportprofil 

A csoport: 

16 fő, egy budapesti négyosztályos gimnázium 11. évfolyamának biológia tagozatos fél osztálya. 

 

A csoport összetétele:   

 nemek aránya: 12 fiú és 4 lány; 

 életkor: egy tanuló 15 éves (korengedménnyel kezdte az iskolát), 2 tanuló 16 éves, 13 tanuló 17 

éves; 

 a tanulók felvételi vizsga alapján kerültek be az osztályba; 

 a biológián kívül a kémiát, matematikát és a nyelveket csoportbontásban tanulják; 

 a 16 tanuló hét különböző általános iskolából, köztük gimnáziumunk általános iskolájából került 

be az osztályba; 

 ketten az agglomerációból járnak be, egy diák kollégista, a többiek budapestiek; 

 főleg a természettudományok iránt érdeklődnek, közülük egy diák jogi pályára szeretne menni, 

hatan orvosegyetemen szeretnének továbbtanulni, a többiek műszaki, vagy természettudományos 

szakokon; 

 az osztályfőnök kémiát tanít az osztályban, ez befolyásolja pályaválasztásukat, többen 

szeretnének vegyész szakon továbbtanulni; 

 jelentős különbségek vannak a tanulók szorgalmában, teherbíró képességében, tanuláshoz való 

hozzáállásában. 

 

A csoport szaktárgyi fejlődése: 

Harmadik éve tanítom a csoportot. Az első félévben egyik legfontosabb feladatom volt a tanulók 

megismerése, kompetenciáiknak felmérése. Ezután kezdhettem el differenciált fejlesztésüket. A 

szaktárgy iránti pozitív attitűdöt erősítették a rendszeres laborgyakorlatok, a terepi vizsgálatok és külső 

intézmények (például Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, 

Anatómiai Múzeum, SOTE elektronmikroszkópos labor, kórházi labor) látogatása. A kiemelkedő 

tehetségeket ösztönöztem tanulmányi versenyeken való részvételre. A speciális érdeklődésű 

tanulóknak projekttémákat ajánlottam. Tanulmányi versenyeken eddig nem szerepelt kiemelkedően a 

csoport, de két tanuló projektmunkája is díjat nyert a Természet Világa cikkpályázatán. A csoport 

érdeklődésének megfelelően a tanulási programjuk az emelt szintű érettségire készít fel. A gyakorlati 

feladatok segítették a kevésbé jó képességű tanulók felzárkóztatását. 

Az órákat biológia szaktanteremben és jól felszerelt 16 fős laborban tartom. Az iskola adottságai 

lehetővé teszik a megfelelő szemléltetést, digitális eszközök használatát. Ezek mind hozzájárulnak a 

csoport szaktárgyi fejlődéséhez. 
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Csoportdinamika: 

A csoport közössége –a kezdeti nehézségek után– elsősorban a laborgyakorlatokon való közös 

munkáknak köszönhetően, mára már harmonikusan működik. A gyerekek megtanulták egymást 

helyesen értékelni és felismerték társaik képességeit. 

A dominánsabb tanulók jó irányban befolyásolják társaikat, egyaránt értéknek tekintik a tanulást, a 

tudást, a gyakorlati készségeket és a szorgalmas munkát. 

A diákok családi háttere változatos. Legtöbbjük értelmiségi szülők gyermeke. Négyen csonka 

családban élnek, egy diák gyengén látó és kiemelt figyelemre szorul. 

A tanulók hamar felismerték és megtanulták, hogyan lehet őt segíteni, és ezt egységesen, 

példamutatóan gyakorolják is. 

Szociokulturális tekintetben egy tanuló hátrányos helyzetű. Érdekes módon az ő közösségbe való 

integrációja lassabban halad, mint fogyatékkal élő társáé, de biztató jelek már láthatóak. 

Az osztályközösség fejlődését az osztályfőnök által szervezett tanítási időn kívüli közösségi 

programok sora (kirándulások, közös túrák, opera- és színházlátogatások stb.) nagymértékben segíti. 
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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja: X. Y., biológia 

Az iskola neve: - 

Műveltségi terület: Ember a természetben 

 

Tantárgy: Biológia 

 

A tanulási-tanítási egység témája: Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése. 

 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:  

 Az élő és élettelen világ anyagi egységének a bemutatása. 

 A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák biológiai szerepére. 

 A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik közötti kapcsolat bemutatása. 

 Az azonos felépítő egységek és a szerkezeti elv, ugyanakkor a biológiai sokféleség bemutatása. 

 A problémamegoldó és a kísérletező készség fejlesztése. 

 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: 

 Anyanyelvi kommunikáció: kiselőadások tartása, tematikus anyaggyűjtés, kritikus szemlélet kialakítása az infokommunikációs információ 

szerzésében. 

 Természettudományos és technikai kompetencia: legyen képes megfelelően megtervezni és végrehajtani kísérleteket az ezekhez szükséges technikai 

eszközök használatával. 

 A kísérletek eredményeiből reális és helyes következtetések levonása. 
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 Matematikai kompetencia: a kísérleti eredmények számszerű, ill. grafikus értelmezése. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia: a kísérletek során társaival  működjön együtt  a feladatmegoldást segítő információk 

megosztásával. 

 Digitális kompetencia: használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a molekulamodellek megismerésében. 

 

Tantárgyi kapcsolatok: 

 Előzmények, előzetes tudás: a 7-10. évfolyamos kémia tananyag. 

 Kémia: fémek, nemfémek, kötéstípusok, szervetlen és szerves anyagok, oldatok, kolloid rendszerek,delokalizált elektronrendszer, kondenzáció, 

hidrolízis, konformáció, konfiguráció, kiralitás, lipidek, szénhidrátok, fehérjék és nukleinsavak. 

 Fizika: hőmozgás, hidrosztatikai nyomás. 

 Biológia,10. osztály: ozmózis. 

 Informatika: táblázat készítése. 

 

Osztály: 11. 

 

Felhasznált források: NAT, az érvényben lévő tankönyvek és gyakorlati könyvek. 

 

Óra A téma órákra 

bontása 

Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Ismeretanyag Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetési 

eszközök 

Házi feladat Megjegyzés

ek 

1. A biogén elemek Az élő és élettelen 

természet egységének 

bemutatása. A 

hétköznapi élethez 

kapcsolódó 

problémák 

megismertetésével a 

kellő motiváció 

kialakítása. 

A probléma megoldó 

gondolkodás 

fejlesztése. 

Az 

infokommunikációs  

csatornákon elérhető 

információk kritikus 

szemlélete. Az 

elemek szerepének 

bemutatásával az 

Az élő 

szervezetben 

előforduló elemek, 

felvételük formája, 

előfordulásuk 

gyakorisága és 

biológiai szerepük. 

Tanári magyarázat, 

melyet kiegészít a téma 

frontális megbeszélése. 

 

A periódusos 

rendszer. 

Összehasonlító 

táblázatok, 

grafikonok. 

Projektor, 

digitális tábla. 

A tankönyv és az órai 

vázlat megtanulása. 
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egészséges 

táplálkozás 

formálása. 

2. A biogén elemek 

kimutatása 

A biológiai 

ismeretanyag közlése 

kísérleti úton. 

 Önálló munkavégzés 

és értelmezés. 

A társakkal való 

együttműködés a 

feladatok 

megoldásában. 

A gyakorlati élethez 

kapcsolódó 

gondolkodtató 

feladatok. 

 Képes legyen 

megfelelően 

megtervezni és 

végrehajtani 

kísérleteket (a 

technikai eszközök 

használata).  

A kísérletek 

eredményeiből helyes 

következtetések 

levonása, az önálló 

kísérleti munkán 

alapuló 

ismeretszerzés 

képességének 

kialakítása. 

A kísérleti 

eredmények 

számszerű, ill. 

grafikus értelmezése. 

A szén, a hidrogén, 

a nitrogén, a kén és 

a vas kimutatása. 

Tanulókísérleti óra 

feladatlapok alapján.  

Önállóan vagy páros 

munkában elvégzett 

kísérletek.  

A tapasztalatok 

megfigyelése, rögzítése 

és értelmezése.  

 

Szükséges 

anyagok és 

laboratóriumi 

eszközök. 

A gyakorlati feladatok és 

az elméleti anyag 

összekapcsolása.  

Nézz utána és értelmezd 

Paracelcus megállapítását: 

”minden anyag  mérgező 

és egyik anyag sem 

mérgező.” 

 

3. A víz és a 

kolloid 

rendszerek 

A kémia és a biológia 

ismeretanyagának 

integrálása.  

Az élet alapvető 

biológiai 

jellegzetességei. 

A csoportos 

munkavégzés 

képességének 

fejlesztése. 

A víz szerepe az 

élet kialakulásában, 

fenntartásában, 

fizikai és kémiai 

tulajdonságai 

alapján. 

A kolloid 

rendszerek 

tulajdonságai, szol-

gél állapot.  

Tanári magyarázat, 

melyet kiegészít. 

Csoportmunka és 

bemutató kísérlet. 

Az előző óra anyagának 

ellenőrzése. 

Molekula 

modell. 

Tanári bemutató 

kísérletek. 

Főzz pudingot otthon és 

figyeld meg a 

változásokat! Magyarázd 

az észlelt jelenséget a 

tankönyv és az órai vázlat 

alapján! 
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4. A diffúzió és az 

ozmózis 

A kémia, a fizika és a 

biológia a témához 

illeszkedő 

ismeretanyagának  

szintézise. 

A fizikai-kémiai 

folyamatok szerepe a 

biológiai 

rendszerekben. 

A fogalmak 

tisztázása és 

szerepük az élő 

szervezetekben.  

Tanári magyarázat, 

bemutató kísérlet.  

Az előző óra anyagának 

ellenőrzése. 

Az ozmózist és 

az ozmotikus 

egyensúly 

kialakulását 

bemutató 

animációk a 

web-en. 

Írj példát az oldatok 

csoportosítására! 

Miért reped fel a szőlő 

hosszú esőzések után? 

 

5. Az ozmózis 

jelensége 

A biológiai 

ismeretanyag közlése 

kísérleti úton. 

  Önálló munkavégzés 

és értelmezés. 

A társakkal való 

együttműködés a 

feladatok 

megoldásában 

A gyakorlati élethez 

kapcsolódó 

gondolkodtató 

feladatok.  

Képes legyen 

megfelelően 

megtervezni és 

végrehajtani 

kísérleteket (a 

technikai eszközök 

használata).  

A kísérletek 

eredményeiből helyes 

következtetések 

levonása, az önálló 

kísérleti munkán 

alapuló 

ismeretszerzés 

képességének 

kialakítása. 

A kísérleti 

eredmények 

számszerű, ill. 

grafikus értelmezése. 

Növényi magvak 

vízfelvétele. 

 Az ozmózis 

vizsgálata. 

Plazmolízis 

vizsgálata. 

Tanulókísérleti óra 

feladatlapok alapján.  

Önállóan vagy párosan 

elvégzett kísérletek.  

A tapasztalatok 

megfigyelése, rögzítése 

és értelmezése. 

 

Szükséges 

anyagok és 

laboratóriumi 

eszközök. 

A gyakorlati feladatok és 

az elméleti anyag 

összekapcsolása. 

 

6. A lipidek  A molekula szerkezet 

és a biológiai 

működés egységének 

bemutatása. 

Rendszerszemlélet 

kialakítása. 

Egészséges 

életmódra nevelés: 

helyes táplálkozás, 

napozás. 

A lipidek: neutrális 

zsírok, foszfatidok 

(felületaktív 

anyagok), 

karotinoidok 

(növényi 

festékanyagok és 

Tanári magyarázat,  

kiselőadás, 

csoportmunka. 

Az előző óra anyagának 

ellenőrzése.  

Bemutató ábrák. Nézz utána, hogyan készül 

a margarin! 

A tankönyv és az órai 

vázlat megtanulása. 
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zsíroldékony 

vitaminok), 

esszenciális 

zsírsavak, 

szteroidok 

(D vitamin, 

epesavak, 

hormonok, 

koleszterol) 

7.  A lipidek 

vizsgálata 

A biológiai 

ismeretanyag közlése 

kísérleti úton. 

  Önálló munkavégzés 

és értelmezés. 

A társakkal való 

együttműködés a 

feladatok 

megoldásában 

A gyakorlati élethez 

kapcsolódó 

gondolkodtató 

feladatok.  

Képes legyen 

megfelelően 

megtervezni és 

végrehajtani 

kísérleteket (a 

technikai eszközök 

használata).  

A kísérletek 

eredményeiből helyes 

következtetések 

levonása, az önálló 

kísérleti munkán 

alapuló 

ismeretszerzés 

képességének 

kialakítása. 

A kísérleti 

eredmények 

értelmezése. 

Festékanyagok 

szétválasztása 

kromatográfiával. 

Zsír és olaj 

kimutatása. 

Zsírok 

oldékonyságának 

vizsgálata. 

 

Tanulókísérleti óra 

feladatlapok alapján.  

Önállóan vagy páros 

munkában elvégzett 

kísérletek. 

A tapasztalatok 

megfigyelése, rögzítése 

és értelmezése. 

Szükséges 

anyagok és 

laboratóriumi 

eszközök. 

Mutasd be egy 

lipidmolekulán a felépítés 

és működés egységét!  

Nézz utána a neten, miért 

fontos a megfelelő 

koleszterin szint! 

 

8. A mono- és 

diszacharidok 

A tanulók kémiai 

ismeretére építve a 

mono- és 

diszacharidok 

alapvető szerepének 

Az IKT 

lehetőségeinek 

felhasználása a 

molekula modellek 

megismerésében. 

A szénhidrátok: 

glükóz, fruktóz, 

diszaharidok  

(cellulóz, maltóz, 

laktóz, szacharóz), 

Tanári magyarázat.  

Az előző óra anyagának 

számonkérése. 

Molekula 

modellek. 

Bemutató ábrák. 

Mi a különbség a 

szőlőcukor és a 

gyümölcscukor 

molekulájának felépítése 

között? 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia – egészségtan 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 10 

 

megismertetése. felépítése és 

biológiai szerepe. 

9. A 

poliszacharidok 

Annak bemutatása, 

hogy azonos kémiai 

szerkezetű molekulák 

más- más 

élőlényekben 

különböző funkciókat 

látnak el. 

Az IKT 

lehetőségeinek 

felhasználása a 

molekula modellek 

megismerésében. 

A poliszaharidok, a 

cellulóz, a 

keményítő és a 

glikogén felépítése 

és biológiai 

szerepe. 

Tanári magyarázat, 

csoportmunka. 

 

Molekula 

modellek. 

Bemutató ábrák. 

A tankönyv és az órai 

vázlat megtanulás után 

csoportosítsd a 

szénhidrátokat! 

 

10. A szénhidrátok 

kimutatása 

A biológiai 

ismeretanyag közlése 

kísérleti úton.  Önálló 

munkavégzés és 

értelmezés. 

A társakkal való 

együttműködés a 

feladatok 

megoldásában. 

A gyakorlati élethez 

kapcsolódó 

gondolkodtató 

feladatok. 

Képes legyen 

megfelelően 

megtervezni és 

végrehajtani 

kísérleteket (a 

technikai eszközök 

használata). 

A kísérletek 

eredményeiből helyes 

következtetések 

levonása, az önálló 

kísérleti munkán 

alapuló 

ismeretszerzés 

képességének 

kialakítása. 

A kísérleti 

eredmények 

értelmezése. 

Ezüsttükör próba, 

Fehling-reakció, 

fruktóz próba, 

a keményítő 

kimutatása 

Tanulókísérleti óra 

feladatlapok alapján.  

Önállóan vagy páros 

munkában elvégzett 

kísérletek. 

A tapasztalatok 

megfigyelése, rögzítése 

és értelmezése. 

Szükséges 

anyagok és 

laboratóriumi 

eszközök. 

A gyakorlati feladatok és 

az elméleti anyag 

összekapcsolása. 

 

11. Az aminosavak Bemutatandó, a 

fehérjék funkcionális 

specifitásának 

szerkezeti alapja: 

azonos 

alapegységekből/20 

Az IKT 

lehetőségeinek 

felhasználása a 

molekula modellek 

megismerésében. 

Az aminosavak, a 

peptidkötés, 

esszenciális 

aminosavak. 

 

Tanári magyarázat. 

Az előző óra anyagának 

ellenőrzése 

Molekula 

modellek. 

Bemutató-ábrák. 

A tankönyv és az órai 

vázlat megtanulása. Nézz 

utána, mi az oka annak, 

hogy a növényi táplálék 

nem fedezheti az emberi 
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féle aminósav/ 

végtelen számú eltérő 

kapcsolódási sorrendű 

és működésű 

molekula jön létre. 

szervezet fehérjeigényét! 

12. A fehérjék Annak 

megismertetése, hogy 

azonos felépítő 

egység és szerkezeti 

elv alapján felépülő 

molekulák, rendkívül 

sokféle feladatot 

láthatnak el a sejtek 

életében. 

A képi információk 

szóbeli leírása, 

értelmezés, az 

anyanyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

Egyszerű és 

összetett fehérjék: 

felépítésük és 

biológiai szerepük; 

a stresszfehérjék és 

a sejt öngyógyító 

folyamata.  

Frontális megbeszélés a 

szerves kémiában 

tanultak alapján. 

Az előző óra anyagának 

ellenőrzése. 

Bemutató ábrák. 

A térszerkezetet 

és annak 

konformációs 

változását 

bemutató 

animációs 

modellek a 

weben. 

Nézz utána a neten, ki és 

hogyan állapította meg az 

inzulin aminosav 

sorrendjét! 

A tankönyv és az órai 

vázlat megtanulása. 

 

13. A fehérjék 

vizsgálata 

A biológiai 

ismeretanyag közlése 

kísérleti úton. 

Önálló munkavégzés 

és értelmezés. 

A társakkal való 

együttműködés a 

feladatok 

megoldásában. 

A gyakorlati élethez 

kapcsolódó 

gondolkodtató 

feladatok. 

Legyen képes 

megfelelően 

megtervezni és 

végrehajtani 

kísérleteket (a 

technikai eszközök 

használata). 

A kísérletek 

eredményeiből helyes 

következtetések 

levonása, az önálló 

kísérleti munkán 

alapuló 

ismeretszerzés 

képességének 

kialakítása. 

A kísérleti 

eredmények 

értelmezése. 

A fehérjék 

kicsapási és 

színreakciói. 

Tanulókísérleti óra 

feladatlapok alapján.  

Önállóan vagy 

tanulópárokban 

elvégzett kísérletek. 

A tapasztalatok 

megfigyelése, rögzítése 

és értelmezése. 

Szükséges 

anyagok és 

laboratóriumi 

eszközök. 

Miért kell megfelelő időt 

várni a szőlő és 

gyümölcsök rézgáliccal 

való permetezése után 

fogyasztásukhoz? 
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14. A nukleotidok Annak bemutatása, 

hogy az energia tároló 

molekula minden 

élőlényben az ATP. 

 Az evolúciós 

szemlélet formálása. 

Számítógépi 

eszközökkel 

támogatott 

kiselőadások 

készítése; 

a digitális és 

anyanyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

Nukleotidok és 

származékaik: ATP 

és származékai, 

NAD+, NADP+, 

koenzim-A. 

 

Tanári magyarázat, 

melyet kiegészít a 

tanulói kiselőadás. 

Az előző óra anyagának 

ellenőrzése. 

Bemutató ábrák. 

A térszerkezetet 

bemutató 

animációs 

modellek a 

weben. 

A tankönyv és az órai 

vázlat alapján ismertesd a 

nukleotidok szerkezetét! 

 

15. Összefoglalás A tanult ismeretek 

egységes rendszerbe 

foglalása. 

A szintetizáló 

képesség fejlesztése. 

Az élő szervezetet 

felépítő anyagok 

kémiai szerkezete 

és biológiai 

szerepe. 

Áttekintés, 

rendszerezés, 

táblázatkészítés. 

 Ismételd át, amit az élő 

szervezet legfontosabb 

szerves vegyületeiről 

tanultál! 

 

16. Ellenőrzés Feladatlap  A gyakorlati és 

elméleti ismeretek 

összekapcsolása. 

1-15. óra anyaga. Feladatlap, dolgozat.    
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C) Óraterv 

A pedagógus neve: X. Y. 

Műveltségi terület: Ember a természetben 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 11. biológia tagozatos kerettanterv 

Az óra témája: A fehérjék vizsgálata 

 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

 

 Az élő és élettelen világ anyagi egységének a bemutatása. 

 A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák biológiai szerepére. 

 A problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése. 

 Képes legyen megfelelően megtervezni és végrehajtani kísérleteket (technikai eszközök 

használata). 

 A kísérletek eredményeiből reális és helyes következtetések levonása. 

 A kísérletek során a társakkal való együttműködés fejlesztése a feladatmegoldást segítő 

információk megosztásával. 

 Feladatlapok alapján az írott információk önálló feldolgozásában való jártasság fejlesztése. 

 

Tantárgyi kapcsolatok: 

 

 a 7-10. évfolyamos kémia tananyag: kötéstípusok, kondenzáció, hidrolízis, aminosavak, 

fehérjék; 

 biológia: kolloidok. 
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Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

110 Rövid bevezető. Szervezési 

feladatok 

1. Kicsapási reakció 

 

1.1. Fehérje kicsapása 

könnyűfémsókkal. 

 

Négy kémcsőbe önts desztillált 

vízzel felhígított tojásfehérje 

oldatot, majd adj hozzá sorban 

1. telített ammónium-szulfátot! 

2. telített konyhasó oldatot! 

3. telített magnézium-szulfátot! 

4. 40%-os etilalkoholt! 

 

Rázd össze a kémcsövek 

tartalmát és figyeld meg, hogy 

2-3 perc múlva mi történik a 

kémcsövekben! 

Mi a jelenség magyarázata? 

 

Öt perc múlva önts a 

kémcsövekbe 40-40 csepp 

desztillált vizet, és jegyezd fel a 

változást! 

Megmarad-e a zavarosság? 

Feladatlap 

alapján kísérletek 

gyakorlati 

kivitelezése 

megfigyelés és 

magyarázat. 

Egyéni munka: 

tanulókísérlet 

1.1. Anyagok:  

hígított 

tojásfehérje, 

ammónium-

szulfát, telített 

konyhasó oldat, 

telített   

magnézium-

szulfát oldat, 

40%-os 

etilalkohol, 

desztillált víz. 

Eszközök: 4 db 

kémcső. 

 

Nehéz a kicsapást 

visszafordítani. 

Fontos, hogy 

cseppenként 

adjuk hozzá a 

fehérje oldathoz a 

vegyszereket 

csak a zavarosság 

megjelenéséig! 

1121 1.2. Fehérje kicsapása 

nehézfémsókkal. 

 

Négy kémcsőbe önts desztillált 

vízzel felhígított tojásfehérjét! 

A fehérje oldatokhoz adj: 

1. ólom-nitrátot! 

2. réz-szulfátot! 

3. ezüst-nitrátot! 

 

Mit tapasztalsz? 

 

Hígítsd fel az oldatokat 

desztillált vízzel! 

Mi történik? 

 

Hasonlítsd össze a két 

Feladatlap 

alapján kísérletek 

gyakorlati 

kivitelezése 

megfigyelés és 

magyarázat. 

Egyéni munka: 

tanulókísérlet 

1.2. Anyagok: 

hígított 

tojásfehérje, 

ólom-nitrát 

oldat, réz (II)-

szulfát oldat, 

ezüst-nitrát 

oldat,  desztillált 

víz. 

Eszközök: 3db 

kémcső 

 

 

A nehézfémsók 

mérgezőek. 
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gyakorlatot! 

Indokold meg, miért nevezik a 

könnyűfémsókkal történő 

fehérjekicsapást reverzibilisnek, 

a nehézfémsókkal történő 

reakciót pedig irreverzibilisnek! 

2226 1.3. A fehérjék hőérzékenysége. 

 

Tojásfehérje oldatból 4-5 

cseppet tegyél kémcsőbe, és 

enyhén melegítsd!  

Mit tapasztalsz? Indokold! 

 

Válaszolj a kísérletek alapján a 

kérdésekre! : 

1. Miért lehet halálos a 40
o
C 

feletti láz? 

 

2. Milyen változást szenved a 

tojásfehérje, ha habbá verjük, és 

miért lesz keményebb a hab, ha 

kevés ecetet adunk hozzá? 

 

3. A tej fehérjéi milyen 

változást szenvednek a tej 

forralása és megalvadása 

közben? 

Feladatlap 

alapján kísérletek 

gyakorlati 

kivitelezése 

megfigyelés és 

magyarázat. 

Egyéni munka: 

tanulókísérlet 

I.2. 1.3. 

Anyagok: 

hígított 

tojásfehérje, 

ólom-nitrát 

oldat, réz(II)-

szulfát oldat, 

ezüst-nitrát 

oldat, 

higany(II)-

klorid oldat, 

desztillált víz. 

Eszközök: 4 db 

kémcső. 

 

 

2636 2. A fehérjék színreakciói 

 

1.Biuret-reakció tojásfehérjével. 

 

5-6 csepp hígított tojásfehérje 

oldathoz csepegtess 3 csepp 

40%-os nátrium-hidroxid 

oldatot és 2 csepp réz(II)- 

szulfát oldatot! 

Végezd el a reakciót tejjel is! 

Mit tapasztalsz? 

2. Xantoprotein-reakció 

5 csepp tejhez egy csepp cc. 

salétromsavat cseppentünk. 

 Ha nem történik változás, 

enyhén melegítjük. 

 Vigyázz! A tömény sav maró 

hatású, forralni nem szabad!  

 

Ismételd meg a kísérletet 

félbevágott babmagvakkal is! 

Feladatlap 

alapján kísérletek 

gyakorlati 

kivitelezése 

megfigyelés és 

magyarázat. 

Egyéni munka: 

tanulókísérlet 

2.1. Anyagok: 

higított 

tojásfehérje 

oldat, 40%-os 

nátrium-

hidroxid oldat, 

3%-os réz (II)-

szulfát oldat, tej. 

Eszközök: 2 db 

kémcső. 

 

II.2.   

2.2. Anyagok: 

tej, cc. 

salétromsav, 

félbevágott 

babmagvak. 

Eszközök: 

kémcső, 

borszeszégő, 

kémcsőfogó. 

 

A nátrium-

hidroxid pontos 

koncentrációja a 

kísérlet sikeréhez 

nagyon fontos. 

 

 

 

 

 

 

 

A tömény 

salétromsav maró 

hatású. A tömény 

savat csak 

szigorú tanári 

felügyelettel 

cseppenthetik a 

tanulók a 

fehérjéhez! 
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A kísérletek értelmezése: 

1. A fehérjék hidrofil kolloidok, nagymértékben hidratált állapotúak. A fehérjeoldathoz adott 

könnyűfémsók hatására - ha bizonyos koncentrációt elérnek – a fehérjerészecskék 

dehidratálódnak, kicsapódnak. Szerkezetükben változás nem következik be, ezért, ha a 

sókoncentrációt hígítással csökkentjük, akkor újból feloldódnak. A folyamat reverzibilis. 

2. A nehézfémsók már kis koncentrációban nemcsak dehidratálják a fehérjéket, hanem a 

fehérjemolekulával reakcióba lépnek, szerkezetét megváltoztatják, denaturálják. A folyamat 

irreverzibilis. 

3. A fehérjék melegítés hatására kicsapódnak, denaturálódnak. A folyamat irreverzibilis, mert 

megváltozik a fehérjék szerkezete. 

 

Válaszolj a kísérletek alapján! 

1. A szervezet fehérjemolekulái közül soknak a hő-optimuma 35-37
o
C közé esik, így 40

o
C–on már 

megváltozhat a fehérjemolekulák szerkezete és a változás irreverzibilis. 

2. Fizikai hatásra denaturálódnak, savra történő koagulálás is keményíti, merevíti a habot. 

2.1. Ibolya színeződés jön létre.  

A reakció legalább két peptidkötésre specifikus. Lúgos közegben a peptidkötésre jellemző 

csoportok oxo-enol tautomer átalakulást mutatnak: 

-C-N-  -C=N- 

 

 O H          OH 

Mit tapasztalsz? 

 

A reakció a benzolgyűrűt 

tartalmazó aminosavakra (pl. 

fenil-alanin, triptofán, tirozin) 

jellemző. Ezek szinte az összes 

fehérjében előfordulnak. A 

tömény salétromsav hatására az 

aminosav gyűrűje nitrálódik, 

sárga színű nitrovegyület 

keletkezik. 

3645 3. A tanultak alapján 

csoportosítsd a fehérjéket! 

Összefoglalás, a 

kérdések 

megválaszolása. 

Megbeszélés, 

frontális munka 

Táblázat, a 

kísérletek 

értelmezése: 

rész a 

feladatlapból 

Általában 

igénylik a 

tanulók. 
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Az enolos hidroxidok hidrogénjei disszociálnak, ezáltal az oxigének negatív töltésűek lesznek, és 

réz(II)-ionokat kötnek meg, míg a környező nitrogének szabad elektronpárjaikkal datív kötést 

alakítanak ki a réz(II)-ionokkal. Így egy réztartalmú ibolyás színű komplex keletezik. 

A reakció a fehérjék mennyiségi meghatározására is alkalmas. 

2.2. Xantoprotein-reakció 

Az aromás gyűrűt tartalmazó vegyületek tömény salétromsav hatására a gyűrűben nitrálódnak, és 

sárga színű nitrovegyületek keletkeznek. Ezt a reakciót az aromás gyűrűt tartalmazó aminosavak 

(fenil-alanin, tirozin, triptofán), illetve azok a fehérjék is mutatják, amelyek ezeket az aminosavakat 

tartalmazzák. 

 

3.  Koagulálnak.A tej alvadásakor a kaezin koagulál, forraláskor pedig a tej albuminja és globulinja 

is kicsapódik. 

Melléklet: 

A feladatlap: Müllner Erzsébet: Biológiai gyakorlatok és vizsgálatok. - A kísérletek értelmezése, 

anyagok és eszközök pontos számbavétele és előkészítése. 

Az előkészítés ideje, ha a vegyszerek megfelelő koncentrációban és kiszerelésben rendelkezésre 

állnak:1 óra. 

Táblázat az összefoglaláshoz. 
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D) Biokémia dolgozat. 11. osztály, biológia tagozat 

 

I. Biogén vegyületek halmazábrája; a halmazképzés szempontjai a vegyületeket felépítő elemek: 

1.fenilalanin–glicin–alanin tripeptid 

2.lipidek 

3.kálcium-klorid 

4.szénhidrátok 

5.neutrális zsírok 

6.trisztearid 

7.fehérjék 

8.szőlőcukor 

9.szénből, hidrogénből és oxigénből álló vegyületek 

10.a foszfatidsav kálcium sója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .....................................................................................................................................................................            10 pont 

Milyen vegyületek mutathatók ki tejből, és hogyan, ha a következő vegyszerekkel rendelkezel? 

Fehling I oldat 

Fehling II oldat 

Szudán III oldat 

cc. HNO3  

 ........................................................................................................................................................... 6 pont 

 

 

II. Mutasd be a keményítő és a cellulóz példáján, hogy azonos összetételű vegyületek eltérő 

térszerkezetet kialakítva különböző feladatokat láthatnak el a sejtben! 

 .............................................................................................................................................. 10pont 

 

A 

C 
D 

B 

E 

A 
B E 

C 

D 
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III. Milyen alkatrészekből épül fel egy ATP molekula és mi a biológiai szerepe? 

 ............................................................................................................................................................ 7pont 

 

IV. Mit jelentenek a számok? 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   .........................................................................................................................................................  7pont 

Összesen: 40pont 

 

A fehérjék csoportosítása 

összetételük alapján 

Példa Biológiai funkció 

1. hemoglobin 2. 

3. 4. 

5. 6. 7. 
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E) Reflexió a dolgozathoz – Biokémia dolgozat 11. osztály, 

biológia tagozat 

A feladatsor alkalmasnak bizonyult egy biológiát emelt szinten tanuló csoportban az elméleti és a 

gyakorlati tanulói tudás ellenőrzésére. 85% felett ötös, 40% alatt elégtelen osztályzatot ért a dolgozat. 

Az elért eredmények: kevés ötös, sok négyes és hármas, kevés kettes. Jól tükrözték a csoport 

érdeklődését, a tanulók képességét és a téma nehézségét. A legtöbb problémát az elméleti ismeretek 

szintetizáló kifejtését kívánó III. feladat okozta. Itt megmutatkoztak a tanulók nyelvi és kifejező- 

készségének hiányosságai. Még sokat kell gyakorolni a pontos és szabatos szövegalkotást, hogy 

jobban sikerüljenek az esszéfeladatok. A tanulók jó logikai készségét dicséri, hogy a nem könnyű 

halmazábrát szinte hibátlanul oldották meg.  

 

Az egyes feladatok eredményeit grafikonokban mutatom be:  

4. feladat 

 

A tanulók száma az elért pontszámok függvényében. 

 

5.  feladat 

 

A tanulók száma az elért pontszámok függvényében. 

 

6. feladat 

 

A tanulók száma az elért pontszámok függvényében. 

 

7. feladat 

 

A tanulók száma az elért pontszámok függvényében. 

 

8. feladat 

 

A tanulók száma az elért pontszámok függvényében. 

 

 

A dolgozat összesített eredménye: 

 

A tanulók száma és az elért érdemjegyek: 

0-15 pont = elégtelen, 16-21 pont = elégséges, 22-27 pont= közepes, 28-33pont= jó, 34-40 pont=jeles 
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F) Reflexiók óratervhez 

A pedagógus neve: X. Y. 

Műveltségi terület: Ember a természetben 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 11. biológia tagozatos kerettanterv 

Az óra témája: A fehérjék  

 

A modern biológia tanítása csak akkor lehet eredményes, ha azt főleg az egyszerű kísérletezésre és 

a diákok aktív tevékenységére alapozzuk. A biológia tanításának legkevésbé sikeres részei a tanulói 

gyakorlatok. Ennek részben szubjektív, részben objektív okai vannak. Napjainkban is kevés a 

megfelelően felszerelt laboratórium, az eszköz, alig vannak pedagógiai asszisztensek, akik a tanárok 

munkáját segítenék, nincs elég idő az előkészítésre, hely az előkészített anyagok, eszközök tárolására 

és a legfőbb gond az, hogy a tanárok közül sokan maguk sem szeretnek és nem is igen tudnak 

kísérletezni. Egyértelműen bizonyított, hogy a problémamegoldó gondolkodás, a tanulói aktivitás, a 

manuális készség szempontjából a biológiában is nagy szerepe van a tanulói gyakorlatoknak. 

Egy tanulókísérleti óra nagy öröm a diáknak és nagy gond a tanárnak. Az ilyen óra előkészítése sok 

munkát igényel: gondos tervezést (egész évre), az anyagok beszerzését (gyakran nem egyszerű 

munka), előkészítését, ezt folyamatosan több osztályban biztosítani igen nehéz feladat. A 

tanulókísérleti óra levezetése még jó tervezés, előkészítés mellett is nagyobb aktivitást kíván a tanártól, 

mint egy más típusú óra. 

A tanulókísérleti óra szervezése szempontjából két gyakorlati probléma merül fel: a kísérlet 

elvégzéséhez utasításokat kell adni, s a kísérleteket helyesen kell értékelni. 

Ennek egyik kielégítő módja az előre elkészített írásos útmutató, a feladatlap, amely biztosítja az 

egyéni tanulói tevékenységet, így a tanulók szívesen dolgoznak, a tanár időt takarít meg, és nem 

utolsósorban könnyebbé teszi a munkáját az órán.  

A feladatlap felmenti a tanulókat az új ismeretek szerzése szempontjából a passzív, de időigényes 

táblázatok, kiindulási vázlatrajzok és diagramok készítése alól. 

Tartalmazza a következőket: 

 Bevezetés: a legfontosabb elméleti tudnivalók összegzése, a probléma felvetése. 

 A szükséges anyagok és eszközök felsorolása. 

 Az időtartam megjelölése az előkészítésre és a kivitelezési munkára vonatkozóan. 

 Kivitelezés: a munka menetének részletes leírása a tanulók számára, esetenként magyarázó 

rajzzal kiegészítve. 

 Észlelés: a tanulók az elvégzett munkából következő objektív megfigyeléseket tesznek. 

 Értékelés: a tapasztalt jelenségekre magyarázatot keresnek, következtetéseket és 

általánosításokat fogalmaznak meg. 
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 Ezek felhasználásával a tanulókísérleti órák a tanulási folyamat irányított, eredményes formájává 

válnak. 

 Az óra az átlagos érdeklődésű diákok tanításában is eredményesebb, hiszen érdekesebb, 

színesebb.  

 A biológia iránt komolyabban érdeklődő diákok önállóan oldották meg a kísérletekre épülő 

kérdéssorokat, így problémamegoldó készségük is fejlődött. 

 A tanulók szellemi és manuális teljesítőképessége nem egyforma, így természetes, hogy a 

feladatlappal nem egy időben végeztek, de az órát lezáró elméleti kérdés és a gyakorlati 

tennivalók /pl. rendrakás/ mindenkinek adott munkát. 

 Az óra elsősorban a fehérjékre vonatkozó ismeretanyagot közli a tanulókkal; amennyire ez 

lehetséges, kísérleti úton.  Másodsorban igyekszem a diákokban kialakítani a biológia 

tudományának ismeretszerző módját, azaz képessé tenni őket arra, hogy a végzett kísérletek 

alapján a természeti jelenségeket megfigyeljék, válasszák ki az érzékelhető jelenségek közül a 

legjellegzetesebbeket, próbálják megérteni és értelmezni a látott és észlelt változásokat. 

Mindezekből tudjanak következtetéseket levonni, a szerzett ismereteiket próbálják meg 

alkalmazni és más, hasonló jelenségekre kiterjeszteni. 

 Az óra fejleszti az írott információk önálló feldolgozásában való jártasságot, a manuális 

készséget. A kísérletek átlagos középiskolai körülmények között elvégezhetők. 

 Ezeken a gyakorlati órán jóval kevesebb fegyelmezési probléma adódott, mint egy hagyományos 

órán. Ez érthető is, hiszen mindenkinek önálló feladata volt, amit a megadott határidőn belül el is 

végzett. 


