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A tantárgy felvételének előzetes követelménye: - 

 

Tantárgyteljesítési követelmény: kollokvium 

 

a.) a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége Az 

előadáson való részvétel ajánlott. 

 

b.) a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: 

Félévközi értékelés, ellenőrzés nincs. 
 

 

c.) a teljesítésértékelés (számonkérés) módja:  szóban, kollokvium. 

 

 

Tantárgy tematikája: 

 

 

1.hét 

 

Előkészítés, követelmények ismertetése. 

 

2. hét 

 

A sejt fogalma. Pro- és eukarióta sejt fogalma, összehasonlítása. Az endoszimbionta elmélet. 

Állati és növényi sejtek összehasonlítása. A biogén elemek. Az élő szervezet szervetlen 

alkotói. A víz fizikai és kémiai tulajdonságai, biológiai jelentősége. Ozmózis és diffúzió 

fogalma. 

 

3.  hét 

 

A diffúzió fizikai magyarázata. A diffúzió folyamata, típusai, befolyásoló tényezői. Diffúzió 

az élő rendszerekben. A szemipermeábilis hártya. Az ozmózis jelensége. A dinamikus 

egyensúly fogalma. Ozmózisnyomás. Ozmotikus koncentráció. Turgornyomás. Hipozmotikus 



és hiperozmotikus környezet. Ozmózis az élő rendszerekben. Hemolízis, plazmolízis. A 

kolloid rendszerek. Diszperz rendszer, kolloidok, valódi oldatok. Szol-gél átalakulás. 

Koaguláció. 

 

4. hét 

 

Az élő sejt szerves vegyületei. A szénhidrátok. A szénhidrátok fogalma, csoportosítása kémiai 

szerkezetük és viselkedésük, a monomerek száma, a monomereken belül a szénatom szerint. 

Kondenzáció, hidrolízis fogalma. L- és D glükóz fogalma. α és ß-D glükóz fogalma, 

Glüközidos-OH csoport, glikozid kötés. Triózok, pentózok, hexózok biológiai jelentősége. 

Aminocukrok, cukoralkoholok, cukorsavak. Diszacharidok. Maltóz, cellobióz, szacharóz, 

laktóz, melibióz és biológiai jelentőségük. Oligoszacharidok. Dextróz, raffinóz. 

Vércsoportantigének. Poliszacharidok. Vázanyag poliszacharidok: Cellulóz, mannán, kitin, 

GAG, peptidoglikánok. Tápanyag poliszacharidok: amilóz, amilopektin, glikogén, inulin. 

Glokolipidek, glikoproteidek. 

 

5.hét 

 

Lipidek. Fogalma, csoportosítása, általános kémiai jellemzői. A neutrális zsírok fogalma, 

képződése, az észterkötés. A neutrális zsírok biológiai jelentősége. A viaszok. A foszfolipidek 

képződése, kémiai sajátságai, szerepe a biológiai rendszerekben. A biológiai memebránok. 

Foszfatidil-kolin, foszfatidil-etanolamin, foszfatidil-szerin. Inozitol-foszfatidok. Szteroidok 

kémiai szerkezete, viselkedése, biológiai jelentősége.  Terpének kémiai szerkezete, 

viselkedése, biológiai jelentősége. 

 

6. hét 

 

A fehérjék. A fehérjéket felépítő aminosavak szerkezete, kémiai tulajdonságai. Az 

aminosavak oldalláncok szerinti csoportosítása. Az esszenciális aminosavak. A peptidkötés 

fogalma és képződése. A dipeptidek és oligopeptidek. A peptidek, polipeptidek és fehérjék 

fogalma. A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezete. A 

domén fogalma. A fehérjék biológiai jelentősége. Denaturáció és koaguláció. Egyszerű és 

összetett fehérjék. 

 



7. hét 

 

A nukleotidok. A nukleotidok alapszerkezete. Nitrogén tartalmú szerves bázisok a 

nukleotidokban. A nukleozidok. Sajátos feladatokat ellátó nukleotidok. ATP, GTP, AMP, 

cAMP, cGMP, NAD, NADP, FAD, koenzim-A. A nukleinsavak. A DNS szerkezetének leírói. 

A DNS felépítése, kémiai szerkezete. A bázispárosodás szabálya. Az eukarióta és prokarióta 

DNS összehasonlítása. A DNS, mint információhordozó. Az információhordozó szerepet 

bizonyító kísérletek. Griffith-Avery, és Hershey-Chase kísérletek. 

 

8. hét 

 

Az RNS molekulák típusai, azok feladata az élő rendszerekben. A sejt, mint az élő szervezet 

legkisebb alaki, működési és fejlődéstörténeti, önálló életre is képes egysége. A sejtalkaotók. 

A citoplazma. A biológiai membránok szerkezete és típusai. A sejthártya. A sejtmag 

membránja, DER, SER, Golgi-készülék, lizoszómák, mitokondrium, színtestek. 

Anyagforgalom a membránon keresztül. Aktív- és passzív transzport, membránáthelyezéssel 

járó transzport. A sejtmag, sejtközpont. Zárványok és vakuólumok a növényi sejtben.  A 

sejtfal a pro és eukarióta sejtben.  

 

9. hét 

 

Anyagcserefolyamatok a sejtben. Asszimiláció és disszimiláció az élő sejtben. A pro- és 

eukarióta sejtek anyagcseréjének legfontosabb különbségei. A felépítő és lebontó folyamatok 

általános összehasonlítása. Az enzimek, mint biokatalizátorok. Az enzimek és ribozimek 

elnevezése, fogalma, felépítése. A szubsztrát. Szubsztrát-és reakcióspecifikus enzimek. Az 

emzimműködés mechanizmusa. Az enzimműködést befolyásoló tényezők, gátlástípusok.   

 

10. hét 

 

A felépítő folyamatok. A fotoszintézis és helye a sejtben  A Mitchell-féle kemiozmotikus 

elmélet és a fotoszintézis. A zsírsavak szintézise. A lebontó folyamatok. Aerob és anaerob 

lebontás. A szénhidrátok lebontása. A biológiai oxidáció és helye a mitokondriumokban. A 

Mitchell-féle kemiozmotikus elmélet és a biológiai oxidáció. A fermentáció és típusai. A 



fehérjék, lipidek, nukleinsavak lebontása. A különböző szerves makromolekulák lebontásának 

kapcsolódási pontjai.  

 

11. hét 

 

Az örökítő anyag. A centrális dogma elmélete. A genotípus, gén, allél, fenotípus, genom 

fogalma. A génműködés. A génműködés szabályozása a pro- és eukarióta sejtben. A laktóz-

operon elmélet. Exon és intron fogalma, szerepe. A fehérjeszintézis. A DNS bioszintézise. 

Transzkripció. Transzláció. A genetikai kód fogalma és sajátosságai.  

 

12. hét 

 

A mutáció fogalma. Pontmutáció, kromoszómamutációk. Mozaicizmus, aneuploidia, 

poliploidia. A mutagének. Genom szintű mutációk. A mutációs ráta. Káros és hasznos 

mutációk az élő rendszerekben.  

 

 

13. hét 

 

A nukleoszóma, mint a kromoszómát felépítő egység. A kromoszóma fogalma, típusai. A 

kromatidák. A kromoszómák képződése. A sejtciklus. A DNS szintézist megelőző és követő 

nyugalmi szakasz. A sejtosztódás. A mitózis és jelentősége. A meiózis és jelentősége. 

 

14. hét 

 

A vírusok felépítése, típusai, szaporodása. A prokarióta sejt. Felépítés. Ostorok, pilusok, 

kapszula, sejtfal, citoplazma. A prokarióták intracelluláris membránrendszerei. Riboszómák a 

prokarióta sejtben. A plazmidok. Bakteriospórák. Rezisztencia. A baktériumok szénforrás és 

az anyagcseréhez felhasznált energiatípus szerinti csoportosítása. A baktériumok ipari, 

mezőgazdasági, környezeti és egészségügyi jelentősége.  

 

 

 

 



15. hét  

 

Mikológia. A gombák általános felépítése, életmódja, rendszerezése. Phycomycetes. 

Ascomycetes. Basidiomycetes. Deuteromycetes. A gombák mikroszkópos morfológiája és 

sejtorganellumai. A gombák életciklusa. A gombák genetikai, biotechnológiai, egészségügyi 

jelentősége. 
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