
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA                               BIOLÓGIA 

7. évfolyam félévi vizsga: 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 7. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír. 

A felelet max. időtartama: 15 perc 

Írásbeli és szóbeli vizsga témakörei 

A biológia tudománya 

Az élet kialakulása és szerveződése 

Az élővilág fejlődése 

Az élővilág országai 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 
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7. évfolyam év végi vizsga: 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 7. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír. 



A felelet max. időtartama: 15 perc 

Írásbeli és szóbeli vizsga témakörei 

A biológia tudománya 

Az élet kialakulása és szerveződése 

Az élővilág fejlődése 

Az élővilág országai 

Bolygónk élővilága 

Életközösségek vizsgálata 

A természeti értékek védelme 

Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 
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8. évfolyam félévi vizsga: 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 8. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír. 

A felelet max. időtartama: 15 perc 

Írásbeli és szóbeli vizsga témakörei 

Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 

Az emberi szervezet – Testkép, testalkat, mozgásképesség 

Az emberi szervezet  – Anyagforgalom 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 
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8. évfolyam év végi vizsga: 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 8. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír. 

A felelet max. időtartama: 15 perc 



Írásbeli és szóbeli vizsga témakörei 

Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 

Az emberi szervezet  – Testkép, testalkat, mozgásképesség 

Az emberi szervezet  – Anyagforgalom 

Az emberi szervezet  – Érzékelés, szabályozás 

Szaporodás, öröklődés, életmód 

Egészségmegőrzés, elsősegély 

 

A vizsga teljesítése 

 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

 

 

 


