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AZ OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI SZAK (BUDAPEST ÉS SZOMBATHELY) 
VALAMINT A TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] (SZOMBATHELY) 

ALKALMASSÁGI VIZSGÁJÁNAK LEÍRÁSA (2020.) 
a rendkívüli helyzetre való tekintettel 2020. április 24-én módosítva 

 

FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS 
 

Osztatlan testnevelő tanári szak  Tanári [4 félév [testnevelő tanár]] 
A pályaalkalmassági vizsgálat szóbeli része a 
2019/2020-as tanév tavaszi félévében elmarad. A 
bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött 
motivációs levelek alapján döntenek az 
alkalmasságról. Az ELTE-n 2020. május 8-ig van 
lehetőség új vagy módosított motivációs levelet 
feltölteni az e-felvételi rendszerbe. További 
információk a Tanárképző Központ oldalán 
érhetők el: 
https://tkk.elte.hu/felveteli-tajekoztato/ 

 
A rendkívüli körülményekre tekintettel az 
osztatlan testnevelőtanár szak esetében a kizáró 
jellegű, személyes megjelenést igénylő, több 
részből álló motoros alkalmassági vizsgát a 
biológia írásbeli részvizsga fogja helyettesíteni. Az 
így megtartott vizsga kizáró jellegű, „alkalmas” 
vagy „nem alkalmas” eredménnyel zárulhat. A 
sikeres vizsgához minimum 50 %-os eredményt 
kell elérni. 
 
A biológia írásbeli vizsgát online formában tartjuk 
meg 2020. május 27-én 17-19 óra között. Az 
intervallumon belül a vizsga bármikor 
megkezdhető lesz, de összesen 60 perc fog 
rendelkezésre állni a teszt kitöltésére. 
 
A vizsga pontos technikai feltételeiről, menetéről 
a későbbiekben fogjuk e-mailen tájékoztatni a 
jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott e-
mail címükön. 

 A rendkívüli körülményekre tekintettel a tanári [4 
félév [testnevelő tanár]] szak esetében a kizáró 
jellegű, személyes megjelenést igénylő, több 
részből álló motoros alkalmassági vizsgát a 
biológia írásbeli részvizsga fogja helyettesíteni. Az 
így megtartott vizsga kizáró jellegű, „alkalmas” 
vagy „nem alkalmas” eredménnyel zárulhat. A 
sikeres vizsgához minimum 50 %-os eredményt 
kell elérni. 
 
A biológia írásbeli vizsgát online formában 
tartjuk meg 2020. május 27-én 17-19 óra között. 
Az intervallumon belül a vizsga bármikor 
megkezdhető lesz, de összesen 60 perc fog 
rendelkezésre állni a teszt kitöltésére. 
 
A vizsga pontos technikai feltételeiről, menetéről 
a későbbiekben fogjuk e-mailen tájékoztatni a 
jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott 
e-mail címükön. 

 

AZ ÍRÁSBELI BIOLÓGIA VIZSGARÉSZ ISMERTETÉSE 
 
A Biológia tárgy felvételi követelményei a középiskolában oktatott élettani ismeretek alapján összeállított 
írásbeli teszt, amelynek minimálisan 50%-os teljesítése esetén érhet el pontot a felvételiző. 
 
Felvételi témakörök 
A biológiai felvételi témája az emberi szervezet, ennek felépítése és működése.  
A felvételi a 2010 és 2017 közötti középszintű biológiai érettségi feladatsorokból várhatóak az alábbi 
témakörökben:  

1. Homeosztázis 
2. Kültakaró – bőr, a bőr gondozása, védelme 
3. A mozgás – vázrendszer, csont- és izomrendszer, szabályozása, a mozgás és mozgásrendszer 
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egészségtana 
4. A táplálkozás – jelentősége, anatómiája, élettana, emésztés, felszívódás, szabályozása, egészségtana 
5. A légzés – anatómiája, élettana, légcsere, gázcsere, hangképzés, szabályozása, egészségtana 
6. Az anyagszállítás, a keringési rendszer – a testfolyadékok, a szöveti keringés, a szív és az erek, 

szabályozása, egészségtana 
7. A kiválasztás – a vizeletkiválasztó rendszer anatómiája, működése, szabályozása, egészségtana 
8. A szabályozás – az idegrendszer felépítése és működése, sejtszintű folyamatok, szinapszis, az 

idegrendszer általános jellemzése, a gerincvelő, az agy, testérző rendszerek, érzékelés, látás, hallás 
és egyensúlyérzés, kémiai érzékelés, testmozgató rendszerek, vegetatív érző és mozgató rendszerek, 
az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai (öröklött és tanult elemek, emlékezés, pszichés 
fejlődés), az idegrendszer egészségtana 

9. A szabályozás – a hormonrendszer, hormonális működések, belső elválasztású mirigyek, a 
hormonrendszer egészségtana 

10. Az immunrendszer – immunitás, vércsoportok, az immunrendszer egészségtana 
11. Szaporodás és egyedfejlődés – szaporítószervek, egyedfejlődés, a szaporodás, fejlődés egészségtana 

 
A felkészüléshez javasolt irodalmak: 

1. a jelenleg használatos gimnáziumi tankönyvek 
2. Gál Viktória, Gutai Zita (2009): Érettségi feladatsorok biológiából, Maxim Kiadó Szeged, ISBN 978 

963 261 050 4 
3. https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 


