
A biológia tudománya, A 
biológiai kutatás



A biológia az élőlényekkel foglalkozik.
Az élőlényeket a rájuk jellemző tulajdonságok, az életjelenségek alapján 
ismerjük fel.

Életjelenségek:
• anyagcsere – az élőlény és környezete között zajlik – az élőlény 

anyagokat vesz fel a környezetéből és anyagokat ad le,
részfolyamatai:

• légzés
• táplálkozás
• anyagszállítás (keringés)
• kiválasztás (felesleges anyagok, bomlástermékek leadása)

• mozgás
• ingerlékenység: a környezethez való alkalmazkodóképesség
• növekedés és fejlődés (a növekedés mennyiségi, a fejlődés minőségi 

változás)
• szaporodás (az élőlények önmagukhoz hasonló utódokat tudnak 

létrehozni, ennek köszönhető a fajfennmaradás)



A biológia területei:
• rendszertan (az élőlények csoportosítása hasonlóságok és különbségek 

alapján)
• szervezettan (miből és hogyan épül fel az élőlény)
• élettan (hogyan működnek a szervek)
• mikrobiológia ( a mikroszkóp feltalálásával jött létre)
• sejtbiológia
• molekuláris biológia
• genetika
• etológia (viselkedést, magatartás tanulmányozó biológia)
• ökológia (az élőlények és környezetük kölcsönhatásait vizsgálja)

A biológia alkalmazott tudományterületei:
• orvostudomány
• állattenyésztéstan
• növénytermesztéstan
• környezetbiológia
• biotechnológia



A biológiai kutatás módszerei
Egy probléma vagy jelenség magyarázatának feltételezése a hipotézis.
A hipotézis igazolására a kutatók különböző kutatási módszereket 
választanak.
Ezek lehetnek:

• megfigyelés
• kísérletezés
• modellkészítés (a valóságban lezajló folyamatokat utánozza 

mesterséges körülmények között)
• szimuláció (egy későbbi várható változás bekövetkezésének 

előidézése)



A biológiai kutatás eszközei
• nagyító (nagyítása 2-25-szörös)
• fénymikroszkóp (nagyítása 2 500-szoros)
• elektronmikroszkóp (nagyítása akár 100 000-szeres)



Monokuláris
mikroszkóp

Binokuláris
mikroszkóp

Sztereo
mikroszkóp

A növényeket és az állatokat szabad szemmel vagy nagyítóval
vizsgálhatjuk. Az élőlények testének finomabb belső felépítését
azonban csak összetett nagyítórendszerrel, azaz mikroszkóppal
lehet megfigyelni. A mikroszkóp fő alkotórészei a mechanikai és az
optikai berendezések.



élesség durvabeállító csavar

A mikroszkóp nagyítását úgy kapjuk meg, hogy összeszorozzuk az 
objektív nagyítását az okulár és (ha van) az osztóprizma nagyításával.
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élesség durvabeállító csavar

Hogyan kapjuk meg a mikroszkóp nagyítását?
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