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Hogyan készítsük fel tanítványainkat  

a biológia szóbeli érettségi 

vizsgára? 
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Középszintű szóbeli érettségi 

biológiából 



• A középszintű szóbeli vizsga 

tételsorának és értékelési útmutatójának 

összeállításáról a vizsgabizottságot 

működtető intézmény gondoskodik.  

 

• Amennyiben a vizsgázó a szóbeli első 

részében a projektmunkát választja,  

akkor ez a munka a vizsgázó által 

önállóan elvégzett és a projektmunkát 

segítő konzulens szaktanár által 

ellenőrzött vizsgálat (kísérlet vagy 

megfigyelés). 
 



Ennek eredménye a munkanapló, amely 

mindig tartalmazza:  

• a vizsgált probléma megfogalmazását,  

• az alkalmazott módszert,  

• a tapasztalatokat,  

• a tapasztalatok értékelését  

• és a felhasznált szakirodalom listáját. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  A projekt témáját a vizsgázó szabadon 

választhatja meg,  

majd konzulens szaktanárával egyezteti.  

 

•  A projektmunkát segítő konzulens 

szaktanárnak el kell utasítania a 

témaválasztást, amennyiben az megítélése 

szerint:  

• balesetveszélyes,  

• egészségkárosító, 

• környezetszennyező,  

• törvénysértő  

• vagy az iskolai munkát akadályozza.  
 

 

 

 

 



A középszintű szóbeli vizsgán a vizsgázó 

segédeszközként  

• az Állatismeret és a Növényismeret c. 

könyveket, 

• vagy ezzel egyenértékű információt tartalmazó 

egyéb kiadványt,  

• ezen kívül a kísérletekhez szükséges 

eszközöket veheti igénybe,  

• amelyeket a vizsgabizottságot működtető 

intézménynek kell biztosítania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• A vizsgázó a felkészülési idő alatt - a tételétől 

függően - elvégzi a vizsgálatot, illetve elemzést, 

majd - a tétel által megkívánt módon - rögzíti 

eredményeit.  

 

• A vizsgázó a felkészülési idő alatt készített 

vázlatát használhatja  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie.  

 

• A vizsgáztatónak lehetővé kell tennie, hogy a 

vizsgázó gondolatmenetét önállóan fejtse ki, majd 

- amennyiben a feladat ez - álláspontját is 

megfogalmazza és megvédje  
 

 

 

 



A tételsor jellemzői: 

 

• A tételsor legalább 20 tételből áll.  

 

• Valamennyi tételhez két feladat - A) és B) - 

tartozik.  

 

• Egy tétel két feladata nem vonatkozhat azonos 

témára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az A) feladat a vizsgázó választása szerint lehet 

- projektmunka bemutatása, 

- laboratóriumi vizsgálat vagy fajismerethez kapcsolódó 

feladat 

(ezek a lehetőségek 50-50% arányban szerepeljenek a 

feladatok között). 
 

Ez utóbbi lehet 

- növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek 

jellemzése a Növényismeret c. könyv 

segítségével, 

- több állat-, illetve növényfaj morfológiai és ökológiai 

jellemzésének összevetése, 

vagy 

- nemzeti park, természetvédelmi terület, illetve az 

iskolához közeli életközösség élővilágának 

jellemzése segédanyag (pl. képanyag, videofilm, dia, 

fénykép, fajlista, térkép) alapján. 
 



• A B) feladat egy életközeli probléma 

egészségtani, környezetvédelmi, ökológiai 

vonatkozásairól szóló kifejtés.  

 

• A B) feladatokat az ember szervezete és 

egészsége, valamint a természet- és a környezet 

védelme témakörből kell összeállítani.  

 

• Amennyiben a téma ezt indokolja, a feladat 

igényelje a vizsgázó véleményének 

megfogalmazását is. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Felkészülés a tankönyvből 

• amit rendelhetünk (?) 

• ha mást is rendelhetünk… 



Biológia 10. 



Biológia 11. 



Biológia 12. 



Felkészülés az érettségi írásbeli 

részére - feladatgyűjtemények 













Felkészülés a szóbeli érettségire 



Kísérletek - vizsgálatok 









 

PLAZMOLÍZIS VIZSGÁLATA 

 
• Vöröshagyma húsos alleveléből készítsen 

két nyúzatot! 

•  Az egyiket vizes glicerinnel lecseppenve 

vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt!  

• A másikat öt percre helyezze 10%-os KCl-

oldatba, majd tegye tárgylemezre, 

cseppentse le a KCl-oldattal, és vizsgálja 

meg fénymikroszkóp alatt!  

• Végül az utóbbi nyúzatot öt percre helyezze 

desztillált vízbe, majd mikroszkóp alatt 

vizsgálja a változást! 

 



Kérdések 

• Hányszoros a nagyítás? 

• Milyen különbséget látott a KCl-oldattal 

kezelt és a kezeletlen nyúzat sejtjei között? 

• Rajzolja le a látottakat! 

• Magyarázza a KCl-oldatban végbement 

folyamatot! Mi a lényege? Milyen folyamat 

speciális esete ment végbe?  

• Milyen változást látott a desztillált vizes 

áztatás után? 

• Hogyan magyarázza? 

 



Magyarázat 

• Praktikus a 300x körüli nagyítás használata.  

• A nagyítás a szemlencsére, tárgylencsére 

(és esetleg a tubusra) írt számok 

szorzataként adható meg.  

• A sejtnedvnél töményebb oldatba a félig 

áteresztő sejthártyán keresztül kiáramlott a 

víz.  

• Ennek következtében a sejtplazma elvált a 

sejtfaltól. A plazmolízis az ozmózis egyik 

esete. 



Plazmolízis 



http://grl.hu/hozso100/Kiserletek/plazmo.htm 



https://www.youtube.com/watch?v=eWch

eUXSqMA 



http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biol

ogia-11-evfolyam/a-sejtek-anyagfelvetele-es-leadasa-animacio-

gyujtemeny/a-plazmolizis 



https://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/tran

sport/osmosis.swf 



http://www.kfg.hu/biologia/Vizsga/Kozepgyakorlat/gyak

orlatok_kepekkel_1.pdf 



http://munkafuzet.tancsics.hu/12-

evfolyam/biologia/animaciok/plazmolizis 



http://www.revai.hu/roplabda/Download/Tananyag/Biol%C3%B3g

ia-mf/biol%C3%B3gia-10-mf.pdf 



Emelt szintű érettségi 

biológiából 



 

• Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor 

alapján zajlik.  

 

• Feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó 

választja meg.  

 

• A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie.  

 

• A vizsgáztatónak lehetővé kell tennie, hogy a 

vizsgázó gondolatmenetét önállóan fejtse ki, majd 

- amennyiben a feladat ez - álláspontját is 

megfogalmazza és megvédje.  
 

 

 

 

 



•  A tételsornak legalább 20 tételt kell 

tartalmaznia. 

•  A tételsornak a követelményrendszer minden fő 

témakörét érintenie kell.  

• Valamennyi tételhez két feladat - A) és B) - 

tartozik.  

• Egy tétel két feladata nem vonatkozhat azonos 

témára.  

• A tételek jellemzői  

• A) feladat: A közzétett tételcímeknek 

megfelelő feladat kifejtése megadott 

szempontok alapján.  

• B) feladat: Biológiai problémát tartalmazó 

szöveg, illetve az abban leírt kísérlet 

elemzése, értékelése megadott szempontok 

alapján.  
 



Felkészülés a tankönyvből 

• amit rendelhetünk 

• ha mást is rendelhetünk 







Felkészülés az írásbeli 

érettségire 



felkészülés a szóbeli érettségire 



Összefoglaló könyvek 
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