
Biológia javítóvizsga 

TÉMAKÖRÖK – 9. évfolyam (nappali és esti tagozat) 

1. Az élővilág anyagcsere típusai, anyag és energia alapján. Az egyes típusok jellemzői 

2. Az élet keletkezésének elméletei, a sejt kialakulása. A prokarióta és eukarióta sejt jellemzői 

3. A baktériumok csoportosítása, jellemzői, anyagcsere típusai, jelentősége 

4. A vírusok felépítése, a vírus fertőzés folyamata, megelőzés és kezelési lehetőségek 

5. Biológiai rendszerezés és szerveződési szintek 

6. Az eukarióta sejt típusai, az egyes típusok jellemzői 

7. A gombák testfelépítése, a környezetben betöltött ökológiai szerepük 

8. A növényi szövetek csoportosítása, főbb jellemzői 

9. A növények szervei és azok jellemzői 

10. Az állati szövetek csoportosítása, főbb jellemzői, előfordulásuk az állati szervezetben 

11. A növények nagy rendszertani csoportjai között kialakuló evolúciós változások és okai 

12. Az egysejtű eukarióták rendszerezése, és az egyes csoportok képviselőinek főbb jellemzői 

13. A szivacsok és a csalánozók közötti különbségek és hasonlóságok. A férgek testfelépítésében 

bekövetkező evolúciós változások, és ezeknek okai 

14. A puhatestűek és az ízeltlábúak csoportjai, és az egyes csoportok főbb jellemzői 

 

Felkészülés: Biológia gimnáziumoknak 9. Élet a Földön, Mozaik Kiadó 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO09TB__teljes.pdf 

órai jegyzet 

 

A javítóvizsga feladat típusai 

• teszt jellegű kérdések 

• rövid, kifejtős kérdések 

• ábraelemzés, képfelismerés 

  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO09TB__teljes.pdf


Biológia javítóvizsga 

TÉMAKÖRÖK – 10. évfolyam (nappali és esti tagozat) 

1. Az ember emésztőszervrendszere 

2. Az ember légzőszervrendszere 

3. Az ember kiválasztószervrendszere 

4. A kültakaró és mozgásszervrendszer 

5. A keringési szervrendszer és az immunrendszer  

6. Az idegrendszer felépítése és működése 

7. Az érzékszervek felépítés és működése, az érzékszervek betegségei 

8. A hormonális szabályozás 

9. Az ember szaporodása, a nemi szervek anatómiai felépítése, megtermékenyítés, 

egyedfejlődés 

 

 

Felkészülés: Biológia gimnáziumoknak 9. Élet a Földön, Mozaik Kiadó (nem elírás) 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO910TA_II__teljes.pdf 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO910TB_II__teljes.pdf 

órai jegyzet 

A javítóvizsga feladat típusai 

• teszt jellegű kérdések 

• rövid, kifejtős kérdések 

• ábraelemzés, képfelismerés 

  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO910TA_II__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO910TB_II__teljes.pdf


Biológia javítóvizsga 

TÉMAKÖRÖK – 11. évfolyam (nappali és esti tagozat) 

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)  

15. Az immunrendszer felépítése, működése  

16. A kültakaró felépítése, működése  

17. A mozgás szervrendszere (csontváz és vázizom) 

18. Az emésztőszervrendszer 

 

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

Órai jegyzet 

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

kérdések ▪ Ábraelemzés, képfelismerés 

  



Biológia javítóvizsga 

TÉMAKÖRÖK – 12. évfolyam (nappali tagozat) 

1. Az öröklődéssel kapcsolatos alapfogalmak 

2. Domináns-recesszív öröklődés  

3. Intermedier öröklődés  

4. Kodomináns öröklődés  

5. Többgénes öröklődés és kapcsoltság  

6. A nemhez kötött tulajdonságok, a mennyiségi jellegek öröklődése  

7. A gén és a környezet  

8. A populációk és az életközösségek  

9. Alapfogalmak és az ökológia  

10. Élettelen és élő ökológiai tényezők  

11. A társulások jellemzői (anyag- és energiaáramlás)  

12. A geobiokémiai ciklusok  

13. Az életközösségek típusai  

14. A magyarországi társulások  

Felkészülés: ▪ Biológia 12. (Mozaik Kiadó) c. tankönyv ▪ Órai jegyzet A javítóvizsgán tesztre, illetve 

rövid kifejtős kérdésekre valamint ábraelemzésre lehet számítani. 


