
Nyitvatermők törzse: Páfrányfenyők o.: Páfrányfenyő 

                                   Tiszafafélék o.: Tiszafa ( 20/2 ) 

                                   Csikófarkfélék o.: Csikófark ( 20/9 ) 

                                   Fenyők o.:  Erdei fenyő ( 20/4-5 ) 

                                                      Fekete fenyő ( 20/5-6 ) 

                                                      Lucfenyő ( 20/7-8 ) 

                                                      Simafenyő 

                                                      Himalájai selyemfenyő 

                                                      Mandulafenyő 

                                                      Jegenyefenyő 

                                                      Ezüstfenyő 

                                                      Duglászfenyő 

                                                      Vörösfenyő 

                                                      Közönséges boróka ( 20/3 ) 

                                                      Nyugati tuja 

                                                      Életfa ( 20/1 ) 

                                                      Mocsárciprus 

                                                      Libanoni cédrus 

 

 

Zárvatermők törzse:   

Kétszikűek osztálya:    1.Pirosló hunyor (4/4) 

                                     2.Kisvirágú hunyor (21/5) 

                                     3.Mocsári gólyahír (22/6) 

                                     4.Mezei szarkaláb (21/3) 

                                     5.Réti boglárka (22/7) 

                                     6.Téltemető (11/2) 

                                     7.Zergeboglár (10/4) 

                                     8.Leánykökörcsin (21/7) 

                                     9.Fekete kökörcsin (21/10) 

                                    10.Bogláros szellőrózsa (22/2) 

                                    11.tavaszi hérics (22/5) 

                                    12.Salátaboglárka (22/4) 

                                    13.Májvirág (22/9) 

                                    14.Fehér tündérrózsa (23/1) 

                                    15.Vízitök (23/4) 

                                    16.Pipacs (47/5) 

                                    17.Vérehulló fecskefű (47/7) 

                                    18.Odvas keltike (47/8) 

                                    19.Mák (47/4) 

                                    20.Vadalma (24/1) 

                                    21.Vadkörte (23/7-8) 

                                    22.Egybibés galagonya (24/4-5) 

                                    23.Kökény (24/8) 

                                    24.Szilva  (24/9) 

                                    25.Kajszibarack (25/3) 

                                    26.Őszibarack (25/1) 

                                    27.Mandula (25/2) 

                                    28.Gyepűrózsa (24/4-5) 

 29.Madárberkenye (25/6) 

 30.Málna (25/8 

31.Hamvas szeder (25/9) 

32.Szamóca (fahéjillatú) (26/5-6) 

33.Libapimpó (27/1) 

34.Tövises iglice (28/8) 

35.Takarmánylucerna (29/2) 

36.Fehér here (29/4) 

37.Vörös here (29/5) 

38.Veteménybab (29/3) 

39.Veteményborsó (31/1) 

40.Akác (29/8) 

41.Aranyeső (30/2) 

42.Mogyorós lednek (30/8) 

43.Kaszanyűgbükköny (30/6) 

44.Fürtös zanót (29/6) 

45.Csillagfürt (31/2) 

46.Kereklevelű harmatfű (TK/15) 

47.Vénusz légycsapója 

48.Kancsóka 

49.Zöld juhar 

50.Tatárjuhar (32/10) 

51.Korai juhar (32/5) 

52.Hegyi juhar (32/6) 

53.Mezei juhar (32/4) 



54.Sárga len (38/1) 

55.Hegyi len (38/2) 

56.Pilisi len (1/4) 

57.Mezei iringó (34/2) 

58.Murok (sárgarépa) (34/4) 

59.Paszternák (34/5) 

60.Kapor (35/19 

61.Őzsaláta (35/2) 

62.Foltos bürök (35/4) 

63.Kék iringó (34/7) 

64.Terjőke kígyószisz (41/5) 

65.Fekete nadálytő (41/7) 

66.Gumós nadálytő (41/8) 

67.Mocsári nefelejcs (41/6) 

68.Orvosi tüdőfű (42/2) 

69.Báránypirosító (3/4) 

70.Csombormenta (42/7) 

71.Közönséges ínfű (42/9) 

72.Ligeti zsálya (42/6) 

73.Mezei zsálya (42/4) 

74.Piros árvacsalán (43/1) 

75.Sárga árvacsalán (43/2) 

76.Foltos árvacsalán (43/3) 

77.Szőrös kenderkefű (42/8) 

78.Kakukkfű (43/9) 

79.Méhfű (44/2) 

80.Kerek repkény (44/3) 

81.Ebszőlőcsucsor (44/5) 

82.Paradicsom (44/8) 

83.Paprika (44/7) 

84.Burgonya (44/9) 

85.Zsidócseresznye (45/2) 

86.Nadragulya (45/4) 

87.Beléndek (45/1) 

88.Csattanó maszlag (45/3) 

89.Petúnia (45/7) 

90.Szöszös ökörfarkkóró (45/6) 

91.Ösztörűs veronika (46/3) 

92.Sárga gyűszűvirág (46/6) 

93.Közönséges gyújtoványfű (46/7) 

94.Kerti oroszlánszáj v. tátika (46/8) 

95.Ezüsthárs (37/5) 

96.Kislevelű hárs (37/1-2) 

97.Nagylevelű hárs (37/3) 

98.Erdei mályva (37/9) 

99.Parlagi madármályva (37/6) 

100.Orvosi ziliz (37/8) 

101.Mályvarózsa (37/7) 

102.Erdei ibolya (50/7) 

103.Fehér ibolya (50/8) 

104.Illatos ibolya (50/9) 

105.Sárga ibolya 

106.Háromszínű árvácska (51/2) 

107.Fehér fűz (65/3) 

108.Kecskefűz (65/1) 

109.Mandulalevelű fűz (65/5) 

110.Fehér nyár (65/6) 

111.Rezgő nyár (65/9) 

112.Fekete nyár (65/7-8) 

113.Káposzta (48/2) 

114.Kányazsombor (48/3) 

115.Magyar repcsény (48/5) 

116.Réti kakukktorma (48/7) 

117.Ikrás fogas-ír (5/7) 

118.Bókoló fogas-ír (48/8) 

119.Hagymás fogas-ír (48/9) 

120.Vadrepce (49/5) 

120.Tátorján (9/1) 

121.Pásztortáska (49/6) 

122.Útszéli zsázsa (49/7) 

123.Torma (49/9) 

124.Sziklai ternye (11/9) 

125.Kövér daravirág (4/3) 

126.Erdei holdviola (10/3) 



127.Karalábé, bimbóskel, brokkoli 

128.Békaliliom (61/1) 

129.Ciklámen (61/2) 

130.Lisztes kankalin (9/6) 

131.Szártalan kankalin (62/4) 

132.Tavaszi kankalin (61/5-6) 

133.Cifra kankalin (9/2) 

134.Pénzlevelű lizinka (61/8) 

135.Csomós harangvirág (52/1) 

136.Baracklevelű harangvirág (52/2) 

137.Kányaharangvirág (52/3) 

138.Fehér szamárkenyér (52/7) 

139.Kék szamárkenyér (3/6) 

140.Budai v. Sadler-imola (53/1) 

141.Kék búzavirág (53/2) 

142.Réti imola (53/3) 

143.Fekete üröm (52/9) 

144.Gilisztaűző varádics (52/8) 

145.Bókoló bogáncs (53/5) 

146.Útszéli bogáncs (53/7) 

147.Sédkender (53/8) 

148.Ékes vasvirág (53/9) 

149.Közönséges bojtorján (54/1) 

150.Vörös acsalapu (54/4-5) 

151.Szászszorszép (54/6) 

152.Napraforgó (54/7-8) 

153.Dália (55/2) 

154.Körömvirág (55/1) 

155.Orvosi székfű v.kamilla (55/3) 

156.Réti margitvirág (55/5) 

157.Martilapu (55/7-8) 

158.Magyar zergevirág (10/6) 

159.Magas aranyvessző (12/2) 

160.Teleki-virág (5/2) 

161.Kisvirágú őszirózsa (56/2) 

162.Seprence (56/5) 

163.Mezei cickafark (56/4) 

164.Parlagi pipitér (56/6) 

165.Mezei katáng (56/8) 

166.Pongyola pitypang v. gyermekláncfű (57/2) 

167.Szártalan bábakalács (5/5) 

168.Konkoly (58/4) 

169.Magyar szegfű (58/6-7) 

170.Fehér mécsvirág (58/1) 

171.Réti kakukkszegfű (58/2) 

172.Buglyos fátyolvirág (59/1) 

173.Szappanfű (59/4) 

174.Tyúkhúr (59/3) 

175.Olocsán csillaghúr (59/2) 

176.Mogyoró (63/2-3) 

177.Gyertyán (63/4-5) 

178.Enyves éger (63/6) 

179.Közönséges nyír (63/7) 

180.Bükk (63/8-9) 

181.Csertölgy (64/1-2) 

182.Molyhos tölgy (64/3) 

183.Kocsánytalan tölgy (64/4) 

184.Kocsányos tölgy (64/5) 

185.Szelídgesztenye (64/6,9) 

186.Közönséges dió (64/7-8) 

 

Egyszikűek osztálya 

 

187.Szúrós csodabogyó (67/4) 

188.Soktérdű salamonpecsét (67/2-3) 

189.Magyar kikerics (2/5) 

190.Homoki kikerics (3/5) 

191.Őszi kikerics (67/5-6) 

192.Sárga hagyma (67/7) 

193.Vöröshagyma, fokhagyma 

194.Medvehagyma (68/1) 

195.Sárgaliliom (67/9) 

196.Gyöngyvirág (68/4-5) 

197.Fürtös gyöngyike (68/7) 



198.Fehér zászpa (68/3) 

199.Ágas homokliliom (68/9) 

200.Ligeti csillagvirág (69/1) 

201.Tűzliliom (9/5) 

202.Turbánliliom (69/4) 

203.Kakasmandikó (69/5) 

204.Kockásliliom (69/8) 

205.Sárga tyúktaréj (69/7) 

206.hóvirág (70/2) 

207.Tavaszi tőzike (70/4) 

208.Fehér nárcisz, Csillagos nárcisz (70/5) 

209.Vetővirág (70/1) 

210.Réti kardvirág (70/8) 

211.Kárpáti sáfrány (70/6) 

212.Tarka sáfrány (70/7) 

213.Sárga nőszirom (71/1) 

214.Szibériai nőszirom (71/4) 

215.Apró nőszirom (71/5) 

216.Tarka nőszirom (71/6) 

217.Pókbangó (9/7) 

218.Kardos madársisak (72/2) 

219.Hússzínű ujjaskosbor (72/4-5) 

220.Mocsári kosbor (72/6) 

221.Agárkosbor (72/7) 

222.Bíboros kosbor (11/4) 

223.Rókasás (73/1) 

224.Zsombéksás (73/2) 

225.Bükkös sás (73/5) 

226.Zsióka v. szikikáka (74/4) 

227.Takarmányárpa (74/9) 

228.Közönséges rozs (74/8) 

229.Közönséges búza (74/7) 

230.Prémes gyöngyperje (75/3) 

231.Kukorica (77/3) 

232.Kunkorgó árvalányhaj (77/5) 

233.Abrakzab (74/10) 

234.Csomós ebír (75/9) 

235.Rezgőpázsit (78/4) 

236.Réti csenkesz (78/6) 

237.Nád (79/5) 

238.Kontyvirág (foltos) (79/9) 

239.Bodnározó gyékény (79/6-7) 

240.Széleslevelű gyékény 

 

Fogalmak: 

 

megfigyelés, kísérlet, modellkészítés, szimuláció, komputertomográf, 

radioaktív nyomjelzés, önfenntartó életjelenségek, önszabályozó 

életjelenségek, önreprodukáló életjelenségek, kettős nevezéktan, faj, alfaj, 

fajta, bakteriofág, obligát parazita, prokariota, eukariota, heterotróf, 

autotróf, szaprofita, parazita, fototrófia, kemoszintézis, mixotrófia, 

szimbionta, kitin, spóra, antibiózis, bazídium, tömlő, mikorrhiza, 

indikátorfaj, pionír szervezet, agar-agar kocsonya, telepes növények, 

hajtásos növények, szövet, kutikula, farész, háncsrész, évgyűrű, hajtás, 

rügy, gázcserenyílás, kétszakaszos egyedfejlődés, ivaros szakasz, ivartalan 

szakasz, 

izospórás és heterospórás harasztok, virág, egylaki növény, kétlaki növény, 

egyivarú virág, kétivarú virág, mag, nyitvatermő, zárvatermő, termés, 

egyszikű, kétszikű, duzzadás, diffúzió, ozmózis, plazmolízis, aktív 

transzport, párologtatás, vízegyensúly, lankadás, gyökérnyomás, guttáció, 

Liebig-féle minimumtörvény, visszatérítés törvénye, adszorpció, 

nitrogéngyűjtő baktériumok, nitrifikáló baktériumok, denitrifikáló 

baktériumok, fotoszintézis egyenlete, rovaremésztő növények, anaerob 

szervezetek, erjedés (fermentáció), rothadás, korhadás, biológiai oxidáció, 

légzési hányados, allelopátia, bimbózás, konjugáció, kopuláció 

(megtermékenyítés), számtartó osztódás, számfelező osztódás, hímnős, 

váltivarú, geszt, szijács, taxis, tropizmus, nasztia, hosszúnappalos növény, 

rövidnappalos növény 

 

                                                  

                                            Eredményes felkészülést, jó munkát kívánok! 

                                                                        

 

 


