
Vizsgatételek  XI. évfolyam biológia  fakultáció  

 

1.) A biogén elemek és feladataik 

      A víz jelentősége és a hozzá kapcsolódó jelenségek (ozmózis és diffúzió) 

2.) A szénhidrátok (csoportosítás, szerep, előfordulás, kimutatás, emésztés) 

3.) A lipidek  (csoportosítás, szerep, előfordulás, emésztés ) 

4.) A fehérjék (aminosavak felépítése, csoportosítása, fehérjék csoportjai, szerep, 

előfordulás, emésztés) 

5.) A nukleotidok és a nukleinsavak (ATP és származékai, NAD, NADP, KoA, DNS, RNS ) 

6.) A felépítő folyamatok (általános jellemzés, a fotoszintézis) 

7.) A lebontó folyamatok (általános jellemzés, a biológiai oxidáció és az erjedés, utóbbi 

típusai) 

8.) Az enzimek (felépítés, feladat, érzékenység, csoportosítás, gátlási típusok, tanult enzimek) 

9.) A fehérjeszintézis és szabályozása (lac-operon működése is) 

10.) A prokariota és az eukarióta sejt összehasonlítása (példák, növényi-állati-gomba sejt 

összehasonlítása, az endoszimbionta elmélet) 

11.) A sejtmembrán és a sejtplazma, a sejtalkotók (felépítés, működés, színtest, 

mitokondrium összehasonlítása, anyagforgalom a sejten belül és a sejthártyán keresztül) 

12.) A sejtmag és a sejtosztódások (felépítés, mitózis és meiózis összehasonlítása) 

13.) A mutációk (kiváltói, csoportosítás, következmény) 

14.) A kültakaró felépítése és működése (az ide tartozó szövetek is) 

15.) Az emberi vázrendszer (csontok szerkezete, kapcsolódás módjai, az ide tartozó szövetek, 

az emberi csontok megnevezése, a vázrendszer egészségtana) 

16.) A vázizomzat (az izomszövet típusai és összehasonlítása, az izmok alakja, működése, 

egészségtani vonatkozásai, az emberi vázizmok megnevezése) 

17.) Az ember táplálkozása (a tápcsatorna felépítése és működése, enzimek szerepe az egyes 

szakaszokban, a máj és a hasnyálmirigy) 

18.) A tápanyagok (fontosabb tápanyagok felsorolása, feladata, táplálékpiramis, egészséges 

étrend, a vitaminok szerepe, a táplálkozási szervrendszer egészségtana) 



19.) Az emberi légzés (a légzőszervrendszer felépítése és működése, légzőmozgások, 

hangképzés, kapcsolatos térfogatmennyiségek, egészségtan, légzés szabályozása) 

20.) A vér (összetétel, alkotó egységei és azok jellemzése, a véralvadás folyamata és 

szabályozása) 

21.) Az emberi szív (felépítés, működés, a vérkörök, egészségtani vonatkozások, szabályozás) 

22.) Az erek (típusok összehasonlítása, a hajszálerek működése, vérzéstípusok és ellátásuk, 

egészségtani vonatkozások) 

23.) Az immunrendszer felépítése és működése (nyirokkeringés, specifikus és nem specifikus 

immunválasz) 

24.) Az immunrendszer egészségtana ( vércsoportok, immunizálás típusai, védőoltások, 

autoimmun betegségek, HIV, vérplazma, szövetnedv, nyirok kapcsolata) 

25.) A kiválasztás (szervrendszer felépítése és működése, egészségtani vonatkozások) 

26.) Az emberi nemi szervek felépítése és működése (női és férfi nemi szervrendszer, 

petesejt és hímivarsejt "útja", működések szabályozása) 

27.) A megtermékenyítés és az egyedfejlődés (zigóta kialakulása, embrionális és 

posztembrionális fejlődés fogalma, lépései, védekezés, családtervezés, terhesség és szülés, 

nemi úton terjedő betegségek) 

28.) Szerencsetétel 

 

 

Eredményes felkészülést! 


