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A tantárgy oktatásának célja: 

A halgatók megismerik az élő anyag és a biológiai egységek, jelenségek és folyamatok jelemzőit. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

Tudás: 
T3 (a biológiai/biológia-tudományi elméletek, paradigmák, elvek ismerete) 
T7 (az élő anyag és folyamatainak, kölcsönhatásainak ismerete) 

Képesség: 
K3 (képes a biológiai elméletek, paradigmák, elvek gyakorlati alkalmazására) 

Attitűd: 
A4 (törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon) 

Autonómia és felelősség: 
F2 (tisztában van a szakmai tudományos kijelentések értékéval, azok alkalmazhatóságával, korlátaival) 

Kötelező irodalom: 
Az oktató által tartott előadások és a gyakorlatok anyagainak ismerete, melynek összefoglalóját a hallgatók 
digitális formában megkapják. 

Ajánlott irodalom: 
Gömöry (A.), Kiss (J.), Müllner (E.), Berend (M.), Tóth (G.), 2009 - Biológia III. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest. ISBN: 9789631623882 
Gömöry (A.), Szerényi (G.), Berend (M.), 1999 - Biológia IV. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 963-162-
389-0. 
Szerényi (G.), Berend (M.), 2002 - Biológia I. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631623866. 
Szerényi (G.), Berend (M.), 2006 - Biológia II. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 9789631623874 
 

Kurzustematika: 
Bevezető fogalmak, a biológiai tudományterületek/tudományágak. 
A sejtelmélet, az élet főbb jellemzői és szerveződési szintjei a Földön. 
Tanulmányozási módszerek, a módszertan fejlődése, kísérlettervezés a biológiai tudományokban. 
Az atomok szintje (az anyag természete, az atom szerkezete, az élőanyagban állandóan jelenlévő atomok 
jellemzői), a molekulák szintje (a kémiai kötések típusai, monomerek és polimerek biológiai funkciói), 
sejtszervek szintje ( az fő sajtszerv-típusok, szerkezetük és funkciójuk/funkcióik), sejtek szintje (prokarióta és 
eukarióta sejtek, egy- és többsejtű szervezetek), szövetek szintje (szövettípusok, főbb jellemzők és funkciók), 
szervek szintje (szervtípusok, főbb jellemzők és funkciói), a szervrendszerek szintje (fő szervrendszerek, 
jellemzőik és funkcióik) és a szervezeti (individuális) szint (az élőlények osztályozása külső/belső jellemzőik 
alapján). 
A szupraindividuális szerveződési szintek (populáció, társulás, ökoszisztéma, bioszféra) alapvető jellemzői. 
Az energiafelhasználás és a homeosztázis. 
A szaporodás, az egyedfejlődés (ontogenézis) és a fajok evolúciója (törzsfejlődés/filogenézis; elméletek és 
példák). 
A biológiai tudományok története és fejlődésükhöz hozzájáruló személyiségek. 

Követelmények: 
Jelenléti oktatás esetén a félév teljesítéséhez aktív órai részvétel és a házi feladatok elégséges szintű megoldása 
szükséges. 

Értékelés módja: 
Házi feladat: 91-100%: kiváló; 75-90%: jó; 60-74%: közepes; 50-59%: elégséges; 0-49%: elégtelen. 
Vizsga: 91-100%: kiváló; 75-90%: jó; 60-74%: közepes; 50-59%: elégséges; 0-49%: elégtelen. 
Kurzus hirdetője: 
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