
ÉV VÉGI BIOLÓGIA TÉMAKÖRÖK 

11.a osztály 

11.b osztály 

1. Ökológia: Sorolja fel a szerveződési szintek csoportjait! Határozd meg a következő fogalmakat: 

ökoszisztéma, populáció, bioszféra, társulás, biom. Csoportosítsd a környezeti tényezőket.  

Jellemezd az energia útját a bioszférában. Értelmezze, és példák segítségével mutassa be a termelők, a 

lebontók és a fogyasztók szerepét az életközösségek anyagforgalmában és energiaáramlásában. Fogalmazza 

meg a táplálkozási lánc és hálózat különbségét. 

2. Ökológia: Kölcsönhatás típusok jellemzése: kompetíció, mutualizmus, szimbiózis, amenzalizmus, 

kommenzalizmus, parazitizmus.  

Anyagforgalom a bioszférában: Ismertesse a szén és víz körforgalmát a bioszférában. 

3. A víz: Mi a víz jelentősége az élőlények életében? Milyen szennyezések fenyegetik a természetes 

vizeket az emberi tevékenység következtében? Mi lehet ennek a következménye? Milyen szabályokat 

kellene hozni, illetve betartani az élővizek védelmében? Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel otthonainkban. 

4. A levegő: Az ipari forradalom óta az ember fokozatosan egyre inkább szennyezi környezetét. Sorolja 

fel a levegőszennyezés legfőbb forrásait (szennyezőanyagok és eredetük), hatásukat a környezetre, az 

élővilágra és az ember egészségére! Melyek a szennyezés megelőzésének lehetőségei? Mit tehet Ön a 

levegőszennyezés csökkentése érdekében? 

5. Hulladékok: Mitől függ az, hogy egy anyagot hasznos alapanyagnak vagy hulladéknak tartunk? Miért 

szelektív hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás és újrahasznosítás alatt? Ismertesse a hulladékok fajtáit! Miért 

különösen veszélyes a műanyagok, például a gumi égetése? Miért tiltják a mezőgazdasági hulladék, a 

tarló égetését, s véleménye szerint miértelterjedt mégis ez a módszer? Mi a megoldás? 

6. Talaj: A talaj fontos környezeti tényező. Melyek a legfontosabb jellemzői? Milyen káros hatások érik 

az emberi tevékenység nyomán? Mit lehet tenni a talajok védelmében? Miért okoz problémát a talaj nagy 

nátrium tartalma? 

7. Ismertesse a sejtet felépítő anyagokat! (sejt fogalma, biogén elemek, szervetlen anyagok: víz 

jellemzése, ásványi sók) 

8.  Ismertesse a szénhidrátok csoportját! 

9. Ismertesse a lipidek csoportját! 

10. Ismertesse a fehérjék csoportját! 

11. Ismertesse a nukleotidok és nukleinsavak csoportját! 

12. Ismertesse az eukarióta sejt felépítését! Jellemezze a sejtalkotókat! A sejtosztódás folyamata. 

13. Az anyagcsere általános jellemzői!(enzimek, szénhidrátok felépítése,lebontása) 

14. A nukleinsavak és fehérjék felépítése. 

 

 


