
      

              BOLDOG BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS 
                     ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

                      9 7 0 0 SZOMBATHELY 
           Táncsics Mihály u. 48. 

           & fax: 94/505-212 
                        E-mail: brenner@martinus.hu 

                         Honlap: www.brenner.martinus.hu 

 

 

Biológia tantárgy középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 

2020. május-június 

12. N  
 

1. Egy és kétszikű növényfaj jellemzése, összehasonlítása 

2. Állatfajok jellemzése és összehasonlítása 

3. Egy életközösség jellemzése 

4. Természetvédelem céljai, eszközei, problémái 

5. Mikroszkópi preparátum vizsgálata, növény bőrszövet-nyúzat készítése 

6. Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen, illetve képen a következő szöveteket: 

többrétegű elszarusodott laphám, vázizom, csontszövet, idegszövet, emberi vér 

7. Keményítő kimutatása 

8. CO2 kimutatása 

9. Fehérje kimutatása 

10. Izomeredetű gerincvelői reflexek 

11. Értelmezzen életmódhoz igazodó étrendet, ezzel kapcsolatos adatok, táblázatok 

használatával 

12. Magyarázzon egyszerű kísérleteket a vakfolt, a színtévesztés, a látásélesség és a térbeli 

tájékozódás vizsgálatára. Ismertesse a kép- és színlátás, a fényerősség-érzékelés 

optikai és élettani alapjait. Váltson ki pupillareflexet. 

13. Tűrőképesség 

14. Őrségi Nemzeti Park 

15. Bőr, ápolása és védelme 

16. A mozgás és a mozgási szervrendszer egészségtana 

17. Táplálkozás – fogazat, táplálkozás egészségtana 

18. Légzés, hangképzés 

19. Vér, vérkép, keringési rendszer és egészségtana, főbb betegségei 

20. Idegrendszer egészségtana – táplálkozási zavarok: ortorexia, anorexia, bulímia, 

izomdiszmorfia 

21. Női nemi hormonok, családtervezés 

22. Hormonrendszer egészségtana: cukorbetegség 

23. Ökológiai kölcsönhatások 

24. Mendeli genetika 
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SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK  

  

• Állat- és Növényismeret c. könyv vagy ezzel egyenértékű információt tartalmazó 

egyéb kiadvány  

  

  

• Mikroszkóp, tárgylemezek, fedőlemezek  

• Kémcsövek állvánnyal  

• Nagyító  

• Petri-csésze  

• Bonctű, csipesz, szike, cseppentő  

• szívószál  

  

  

• Víz  

• Tojásfehérje oldat  

• Sósav  

• Réz-szulfát oldat  

• KI-os I2 oldat  

• Meszes víz  

• Desztillált víz  

  

  

• frissen gyűjtött növények 

• csontszövet keresztmetszeti preparátum  

• festett emberi vérkenet preparátum  

• harántcsíkolt izomszövet preparátum  

• békavér kenet  

 

  

 

Összeállította: Dr. Melegáné Somogyi Tímea szaktanár 

Szombathely, 2020. március 4. 

 


