
Biológia középszintű érettségi témakörei: 

1. Az emberi táplálkozás jellemzői, bélcsatorna részei, működése, a táplálék összetétele, 

a táplálkozás egészsége 

2. Egészség és betegség, halálokok Magyarországon, betegségek kialakulása, életmód 

hatása 

3. Légzési rendszer felépítése, működése, a légző rendszer betegségei, a sportolás 

kedvező hatásai, allergia 

4. Kiválasztó rendszer felépítése, működése, a vizelet összetétele, vizeletvizsgálat 

szerepe, kiválasztó rendszer betegségei 

5. Emberi csontok összetétele, csontvázrendszer felépítése, működése, csontok 

kapcsolódása, csontvázrendszer sérülései, betegségek 

6. Immunrendszer működése, felépítése, védőoltások szerepe, fajtái, vércsoportok 

szerepe, fajtái 

7. Betegségek kialakulása, fajtái, rizikófaktorok fogalma, szerepe. Fertőző, genetikai és 

életmód által kiváltott betegségek jellemzői 

8. Érzékszerveink felépítése, működése, szem és a fül betegségei, túlterhelés hatásai 

9. A stressz fogalma és hatásai hasznos és káros stressz. Függőségek kialakulása és 

jelentősége, kábítószerfüggés és alkoholizmus kialakulása és hatásai 

10. Emberi szaporító szervek felépítése és működése, megtermékenyítés és az embrionális 

fejlődés jellemzői, gyermekvállalás a családban, terhesség megszakítás és 

fogamzásgátlás 

11. Lakóhelyünk környezetének természeti értékei. Védett fajok és életközösségek. 

Nemzeti parkok, természetvédelmi területek. A természetvédelem fontossága 

12. A természetes vizek jellemzői, a vizek szennyezésének hatásai, a vízvédelem 

fontossága, tiszta, iható és szennyezett víz jellemzése 

13. A levegő összetétele, a levegőszennyezés jellemzői, közlekedés, dohányzás, időjárás 

hatásai, mezőgazdasági és ipari tevékenység hatása a levegő szennyezésére 

14. A hulladékkezelés jellemzői, fajtái, a szelektív hulladékgyűjtés jellemzői. Veszélyes 

hulladékok és kezelésük, környezetvédelem és hulladékképződés összefüggései 

15. Energiaforrások fajtái és jellemzői. Különböző energiaforrások felhasználásának 

előnyei és hátrányai, energiatakarékosság szempontjai 

16. Vegyszerek a háztartásban, előnyük és hátrányaik, vegyszerek a mezőgazdaságban, 

gyomirtók, műtrágyák szerepe, hasznuk és veszélyeik. Biogazdálkodás jellemzői 

17. Családi ház egészsége, milyen feltételeknek kell teljesülnie, hőmérséklet, 

páratartalom, hulladékgazdálkodás szerepe. Energiafüggőség, allergia 

18. A fogyasztói társadalom és környezetszennyezés tényezői, eldobható és visszaváltható 

palack, műanyag és papírcsomagolás, szállítás (vasúti-országúti) bevásárlóközpont és 

helyi piac 

19. Állat és növényfajok védelme, egyedek, fajok, élőhelyek védelmének hatékonysága. 

Mezőgazdaság szerepe a védelemben, háziasítás és vadvédelem 

20. Globális természet és környezetvédelmi problémák. Nemzeti és nemzetközi 

intézkedések hatása. Nemzetközi szerződések szerepe 


