
ELŐREHOZOTT-, KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGA, BIOLÓGIA 

Gimnázium 10. évfolyam. 

  

A számonkérés módja: Írásbeli és szóbeli számonkérés.  

Az írásbeli vizsgarészen maximum 60 pont, a szóbeli vizsgarészen maximum 40 pont érhető 

el.  

Az írásbeli vizsgarész a középszintű érettségi felépítéséhez hasonlóan különböző 

kompetenciákat mérő, táblázatos, szöveges, feleletválasztós stb. feladatokból áll. 

Szóban mindegyik – alább feltüntetett - témakörből egy-egy kérdést (tételt) kell a tanulónak 

kidolgoznia, és önálló feleletben a választ ismertetnie.  

A tételek tartalma előre nem ismerhető meg.  

 

Az értékelés módja:  

30%-tól: elégséges,  

55%-tól: közepes,  

75%-tól: jó,  

85%-tól: jeles.  

 

A témakörök: Minden egyes témakörben „Az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet vonatkozó részeiben foglalt részletes tudástartalom az 

irányadó!  

 

1. Bevezetés a biológiába 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Tudja, hogy a 

rendszerezés alapegysége a faj,de ennél nagyobb rendszertani kategóriák is vannak: ország, 

törzs, osztály. Értelmezze a természetes rendszert az élővilág fejlődéstörténete alapján. 1.2. 

Az élet jellemzői 1.2.1. Az élő rendszerek Értelmezze működő rendszerként az élő 

szervezeteket. 1.2.2. Szerveződési szintek Ismertesse a szerveződési szint fogalmát és 

biológiai tartalmát: sejt alatti, sejtszintű, egyed alatti és egyed feletti, szövet, szerv, 

szervrendszer, egyed, populáció, társulás, biom, bioszféra. Értelmezze, hogy a magasabb 

szerveződési szintek működései magukba foglalják az alacsonyabb szintűekét, de azokból 

nem vezethetők le (pl. a fizikai kémiai folyamatok az életműködések részjelenségei). 

Fogalmazza meg az élő rendszerek általános tulajdonságait: anyagcsere, homeosztázis, 

ingerlékenység, mozgás, alkalmazkodás, belső egység, időzítő és irányító mechanizmusok 



(biológiai óra), növekedés, szaporodás, öröklődés és öröklődő változékonyság, evolúció, 

halandóság. Hozzon példákat ezekre.  

2. Az egyed szerveződési szintje  

2.1. Nem sejtes rendszerek  

2.1.1. Vírusok Ismertesse a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét. Ismertesse a vírusok 

felépítését és a vírusfertőzés folyamatát. Hozzon példát vírus által okozott emberi 

megbetegedésekre. Legyen tisztában alapvető járványtani fogalmakkal (fertőzés, járvány, 

higiénia).  

2.2. Önálló sejtek  

2.2.1. Baktériumok Hasonlítsa össze a baktérium és az eukarióta sejt szerveződését. 

Ismertesse a baktériumok környezeti, evolúciós, ipari, mezőgazdasági és egészségügyi 

jelentőségét; lássa ezek kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel. Magyarázza, hogy a 

felelőtlen antibiotikumok szedése miért vezet a kórokozók ellenálló formáinak elterjedéséhez. 

Hozzon példát baktérium által okozott emberi megbetegedésekre. Ismertesse ezek 

megelőzését és a védekezés lehetőségét. Ismertessen fertőtlenítési, sterilizálási eljárásokat. 

2.3. Többsejtű növények. Mutassa be a moszatok, mohák és harasztok, nyitvatermők, 

zárvatermők testszerveződését, az egyes részek működését. 

2.4. Többsejtű állatok Mutassa be a szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak és 

a gerincesek testszerveződését az alábbi szempontok szerint: 

kültakaró-légzés-mozgás-táplálkozás-keringési rendszer- kiválasztás-szaporodás-idegrendszer  

 

 


