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I. A tárgy keretében a hallgatók tananyagát és a gyakorlat 

teljesítéséhez szükséges feladatait képezik az alábbiak: 

1. Elméleti anyag, 

2. Növényismereti anyag 

                                    3. Gyakorlat a Soroksári Botanikus Kertben  

4. Herbárium készítése. 

1.1. A szombati napokon tartott konzultációk az elméleti anyag 

elsajátítását segítik, ahol is saját jegyzet készítésével közelebb 

kerülnek a növények megismeréséhez. 

2.1. A Tanszék folyosóján – alkalmilag - kihelyezett herbáriumi- és 

élő növényanyag figyelemmel kisérése szintén lehetőség a 

növényismeret gyarapítására. 

     3.1. A növényismereti és rendszertani anyag elsajátítására szolgál a 

május 12-i gyakorlat a Soroksári Botanikus Kertben (SBK). A 

gyakorlaton  a részvétel kötelező!   A gyakorlat 10 órakor kezdődik és 

2x45 perces órákat tartunk(90 perc folyamatosan)   30 perces 

ebédidővel és10 perces szünetekkel. Jegyzetfüzetet, író- és rajzoló 

eszközöket, valamint kézi nagyítót (lupe) hozzanak!  Étkezésükről 
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maguknak kell gondoskodniuk! Sportos, időjárásnak megfelelő 

(esetleges eső!) ruházatban jelenjenek meg! 

 

4.1. A félév során a hallgatóknak az első 

félévben készített 50 lapos HERBÁRIUM-on az 

A3-as lap jobb alsó  sarkában elhelyezett  

táblázatban mindent ki kell tölteni és meg kell 

tanulni (a sikeres vizsga érdekében)! 

 (A kitöltendő táblázat doc illetve .pdf 

kiterjesztésű   fájlok formájában letölthető a 

Tanszék honlapjáról.) 

 

 

 

 

 

 

II. A félév elfogadás feltétele: a rendszertani 

gyakorlaton való részvétel az SBK-ban. 

 

III. Kollokvium: A kollokvium írásbeli tesztből és a hallgató saját, 50 

darabos herbáriumából kérdezett szóbeli vizsgából áll, ez utóbbit 

csak 50%-ot elért eredményű írásbeli után kezdhetik meg a hallgatók.  

 

A félév során Morfológia, Rendszertan, Növényföldrajz - Ökológia 

témakörökből minimum kérdéseket állítottunk össze. Ezek olyan 

alapvető ismeretekre vonatkozó kérdések, amelyek elsajátítása 

minden hallgató számára kötelező érvényűek. A félév végi kollokviumi 

vizsga írásbeli feladatlapjának első része minimum kérdéseken 

alapuló, 25 pont értékű feladatsorból áll. Ezt legalább 80%-ban 

helyesen kell megoldani, ellenkező esetben a kollokvium 

automatikusan elégtelennek minősül. 

 

A félévi vizsgák előtt, előre megbeszélt időben, (az esti órákban) 

szervezettan és rendszertan tárgyból konzultációt tartunk.  

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 
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