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BIOLÓGIA 

10. évfolyam 
Nappali tagozat 

 
Azírásbeli vizsga témakörei: 

1. A prokarióták(Tk. 22-27) 
2. Az egyszerű eukarióták(Tk. 28-37) 
3. Az eukarióták rendszerezése (Tk. 38-43) 
4. Az állatok szerveződése, az állati sejt és a szövetek jellemzői. A hámszövet (Tk. 50-56) 
5. A kötő- és a támasztószövet. (Tk. 57-59) 
6. Az izomszövetek típusai, jellemzői és az idegszövet. (Tk. 60-63) 
7. Az álszövetes és a testüreg nélküli szövetes állatok (Tk. 82-85) 
8. A férgek és a puhatestűek törzsei (Tk. 86-95) 
9. Az ízeltlábúak (Tk. 96-101) 
10. A halak és a kétéltűek. (Tk. 113-119) 
11. A hüllők és a madarak (Tk. 120-127) 
12. Az emlősök (Tk. 128-134) 
13. Állatok tanult és öröklött viselkedései 
 

 
Felkészülés: 

 Biológia 10. Az élőlények változatossága (Mozaik Kiadó) c. tankönyv (2008.) 
 Órai jegyzet 
 

Ábrák, amik előfordulhatnak a vizsgán: 
 Vírusfertőzés folyamata (Tk. 21.) 
 A prokarióta, a növényi és az állati eukarióta sejt (Tk. 22, 53, 166.) 
 A többsejtű állatok egyedfejlődésének lépései (Tk. 50, 51.) 
 Szövetek táblázatos formában való összehasonlítása (Tk. 55, 56, 59, 61, 63.) 
 A szivacstest részei (Tk. 82.) 
 A halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök keringése (Tk. 114, 119, 121, 125, 130.) 
 A halak kopoltyújának felépítése (Tk. 114.) 
 A kétéltűek szaporodása, egyedfejlődése (Tk. 119.) 
 A madarak lábtípusai (Tk. 124.) 
 A madártojás felépítése (Tk. 126.) 
 Az emlősök fogazata (Tk. 129.) 

 
A javítóvizsga feladata típusai 
 Teszt jellegű kérdések  
 Rövid, (egy két szavas, mondatos) kifejtős kérdések 
 Ábraelemzés, képfelismerés 

 
Eredményes felkészülést kívánok! 
 
Baranyi Sándor 
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BIOLÓGIA 

11. évfolyam 
Nappali tagozat 

Az írásbeli vizsga témakörei: 

1. A sejtek felépítése, a víz és a szerves vegyületek (szénhidrátok, lipidek, fehérjék, 
nukleotid típusú vegyületek) (Tk/10-39) 

2. Az eukarióta sejt és felépítése (Tk/40-48) 
3. A sejtek anyagcsere folyamatai, a felépítő és a lebontó folyamatok (Tk/ 49-68) 
4. A szervezet belső környezete, a szabályozás alapjai, az ingerület terjedése, a reflexív 

elve (Tk/ 100-113) 
5. A gerincvelő és az agyvelő részei, működése, a környéki idegrendszer (Tk/ 114-124) 
6. A szem és a hallószerv felépítése és működése (Tk/ 125-134) 
7. Az ízlelés és a szaglás, valamint a bőr működése (Tk/ 135-138) 
8. Az érzékszervek védelme és betegségei (Tk/ 139-141) 
9. A mozgatóműködés (Tk/ 142-143) 
10. Az idegrendszer vegetatív működése (Tk/ 144-148) 
11. A hormonális szabályozás (ÁBRÁK) (Tk/ 158-159) 
12. A hipotalamusz – agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékvese és a hasnyálmirigy 

(Tk/ 160-167) 
13. A vér (Tk/ 176-182) 
14. Az értípusok, a szív és a vérkörök (Tk/ 186-194) 

Felkészülés: 

 Biológia 11. A sejt és az ember biológiája (Mozaik Kiadó) c. tankönyv 

 Órai jegyzet 

Ábrák, amik előfordulhatnak a vizsgán: 

 Az emberi (állati) sejt felépítése 

 Gerincvelő, agyvelő felépítése, működése 

 A szem és a hallószerv felépítése, működése 

 A belső elválasztású mirigyek elhelyezkedése az emberi szervezetben, az általuk 

termelt hormonok és hatásaik 

 A szív felépítése, a kis és a nagy vérkörök 

 
A javítóvizsga feladata típusai 

 Teszt jellegű kérdések  

 Rövid, (egy két szavas, mondatos) kifejtős kérdések 

 Ábraelemzés, képfelismerés 

Eredményes felkészülést kívánok! 

Baranyi Sándor 
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BIOLÓGIA 

12. évfolyam 
Nappali tagozat 

 
 

1. A táplálkozás és a légzés  

2. A kültakaró, a mozgás és a kiválasztás. 

3. A szaporodás és az egyedfejlődés 

4. Fogalmak: gén, allél, vad allél, letális allél, kromoszóma, kromoszóma-szerelvény, 

homozigóta, heterozigóta, fenotípus, genotípus, haploid, diploid, Mendel I. II. 

törvénye 

5. Az öröklődés menetek. (domináns-recesszív, intermedier, kodomináns, egygénes, 

többgénes, kapcsolt, független, nemhez kapcsolt) 

6. A mutációk típusai, okai. 

7. Ismertesd példákon keresztül az egy gén által meghatározott tulajdonságok 

öröklődését! 

8. Ismertesd példákon keresztül a több génes öröklődést és típusait! 

9. Ismertesd a nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődés menetét! Mondj példát is! 
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BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ 

11. évfolyam 
 

 
 
Projekt feladat  

Kettő megírása kötelező 

Alábbi témákból lehet választani: 

 

1. Milyen részekre osztható az idegrendszer anatómiai és élettani szempontból? Ismertesse az 
agy felépítését! 

2. Ismertesse a mellkas felépítését! Milyen izmok és hogyan vesznek részt a légző-
mozgásokban? 

3. Határozza meg a táplálék és a tápanyag fogalmát! Részletesen ismertesse az emberi 

szervezet fő tápanyagait, és mutassa be, hogy mely enzimek a tápcsatorna mely szakaszában 

játszanak szerepet ezek emésztésében! Fogalmazza meg az egészséges táplálkozás 

irányelveit! 

4. Ismertesse a szív felépítését és a vér útját az emberi szervezetben! Hasonlítsa össze az egyes 

értípusokat! Fogalmazza meg, hogy a dohányzás hogyan befolyásolja a keringési rendszerünk 

működését! Válaszában térjen ki a várandós nőkre gyakorolt káros hatásokra! 

5. Ismertesse a hallás és az egyensúly-érzékelés szervrendszerének felépítését! Válaszában 

térjen ki a dobhártya és a hallócsontocskák a hallás folyamatában betöltött szerepére! A 

strandolás után gyakran bekövetkező középfülgyulladás esetén gennyes váladékkal telik meg 

a dobüreg. Miért jelenti ez a hallás átmeneti romlását? A tüzérségben szolgált katonák mind 

megtanulták, hogy az ágyú elsütésekor nyitva legyen a szájuk. Indokolja, miért volt ez fontos 

egészségmegőrzésük szempontjából! 
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Biológia fakultáció 
12. évfolyam 

 
 
 

 
Projekt feladat  

Kettő megírása kötelező 

Alábbi témákból lehet választani: 

 
 

1. Egy magyarországi nemzeti park bemutatása 
2. A vírusok és baktériumok közötti alapvető különbségek 
3. Az ember légzőszervrendszerének felépítése, működése 
4. Az idegrendszert károsító anyagok 
5. A jó indulatú és rossz indulatú daganatok 
6. A cukorbetegség 
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SPORTEGÉSZSÉGTAN 
11. évfolyam 

1. Táplálkozás 

2. Táplálék kiegészítők, dopping 

3. Mozgás 

4. Edzés és versenyzés 

5. Sportsérülések és a magyar sportegészségügy 
 


