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Követelmény 

 
1.) A vírusok 

(A vírusok felépítése. Életmódjuk és néhány jellemző típusuk, csoportosításuk. 
Fontosabb vírusos betegségek) 

2.) A baktériumok 
(A baktériumok általános felépítése, életmódja, csoportosításuk. A heterotróf és 
az autotróf életmód közötti különbség.) 
 

3.) Az eukarióta egysejtűek 

(Az egysejtű zöldmoszatok, az ostoros moszatok, a gyökérlábúak, a csillósok. 
Jellemző felépítésük és életmódjuk.) 
 

4.) A gombák és zuzmók 

(A moszatgombák,a tömlősgombák és a bazídiumos gombák. Példák. A zuzmók 
felépítése, jellemzőik) 
 

5.) Az állati magatartás és tanulás 

(Öröklött és tanult magatartásformák, létfenntartási, szaporodási és társas 
viselkedés elemei, az állatok kommunikációja) 
 

6.) A növényi szövetek, szervek  

(A növényi sejt, szövettípusok, gyökér, szár, levél, virág, termés) 
 

7.) A virágtalan növények 

(A mohák és a harasztok felépítése, szaporodása. Példák.) 
 

8.) A nyitvatermők 

(A fenyők jellemzése, felépítése, nyitvatermő fogalma. Példák.) 
 

9.) A zárvatermők 

(A zárvatermők felépítése, a virág és a termés szerkezete. Egyszikűek és 
kétszikűek összehasonlítása, jellemzése. Példák.) 
 

10.) A biogén elemek 

A biogén elemek fogalma, csoportosítása, felsorolása, előfordulása, példák az 
élővilágból. 

 
11.) A víz 

A víz alapvető fizikai és kémia tulajdonságai, elektronszerkezete. A víz, mint 
oldószer. A víz szerepe az élővilágban. A diffúzió és az ozmózis lényege, 
jelentősége. 



12.) A lipidek 

A lipidek fogalma, csoportosítása. A neutrális zsírok, a foszfatidok és a 
karotinoidok leírása, jellemzőik, példák. 
 

13.) A szénhidrátok 

A szénhidrátok elnevezése, csoportosítása. Szerepük a szervezetekben. A 
fontosabb monoszacharidok, diszacharidok és poliszacharidok, 
molekulaszerkezetük és előfordulásuk. 
 

14.) A fehérjék 

Az aminosavak szerkezete, a polipeptidlánc kialakulása. A fehérjék jellemző 
tulajdonságai, csoportosításuk. A fehérjék szerkezete. Előfordulásuk és szerepük 
az élővilágban. 
 

15.) A nukleotidok, nukleinsavak 

A nukleotidok felépítése, a polinukleotidlánc kialakulása. A szerves bázisok 
szerepe a zervezetekben. A fontosabb nukleotidok és nukleinsavak felépítése és 
funkciója. 
 

16.) A sejt fogalma 

A fontosabb sejtalkotók, a sejtplazma és a biológiai membrán. A színtest és a 
mitokondrium Az állati és a növényi sejtek összehasonlítása. A színtest és a 
mitokondrium szerepe az eukarióta sejtekben. A mitokndrium eredetére 
vonatkozó szimbionta elmélet lényege. 
 

17.) A genetika alapfogalmai 

 DNS, kromoszóma, gén, allél, fenotípus, genotípus, haploid, diploid, 
homozigóta,  heterozigóta. 
 

18.) A domináns-recesszív öröklődés 

 Mendel-törvények, gaméták tisztaságának törvénye, egygénes öröklődés, 
tesztelő  keresztezés. 
 

19.) A kodomináns öröklődés és az intermedier öröklődés 

 Az AB-vércsoportrendszer és öröklődése. A csodatölcsér öröklésmenete, 
különbségek  és hasonlóságok a domináns-recesszív  örökléshez képest. 
 

20.) Emberi tulajdonságok öröklődése 

 Dominánsan és recesszíven öröklődő jellegek, betegségek, X és Y 
kromoszómákhoz  kötött tulajdonságok és betegségek. 

 

 


