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A tárgy keretében a hallgatók tananyagát és a tananyag elsajátításához szükséges 
feladatait képezik az alábbiak: 
 
1. Elméleti anyag (előadások anyaga) 

2. Növényismereti anyag (hazai levelezőknek növénytani gyakorlat a Soroksári 

Botanikus Kertben) 

3. Morfológiai gyűjtemény készítése (50db) 

4. A félév vizsgával zárul, mely írásbeli és (ugyan azon a napon) szóbeli 
részvizsgából áll (ez utóbbi a vírushelyzettől függően online is bonyolítható), 
ekkor kerül elbírálásra a morfológiai gyűjtemény 
 

Önállóan elkészítendő kötelező feladatok:  
 

3.1. A morfológiai ismeretek elsajátítása érdekében a hallgatók 50 darabos 
morfológiai (szervtani) gyűjteményt készítenek a korábban megkapott tájékoztató 
alapján (10 db rügy 20–25 cm-es vesszővel, 20 db generatív és 20 db vegetatív 
növényi szerv). Morfológiai ismereteikről (a saját gyűjteményük alapján) a 
hallgatók a félévet lezáró kollokviumi vizsga szóbeli részén adnak majd számot. 
(A nem megfelelően elkészített vagy vásároltnak ítélt, mások ill. korábbi évek 
hallgatóinak gyűjteményéhez nagy mértékben hasonló morfológiai gyűjteményt a 
vizsgán nem fogadjuk el, így értelemszerűen ebben az esetben a hallgató 
kollokviumi jegye elégtelen.) /A gyűjtemény elkészítéséhez szükséges egyéb 
instrukciók találhatók az „Útmutató a növénymorfológiai gyűjtemény 
elkészítéséhez” c. dokumentumban a Növénytani Tanszék honlapján!/ 
 

 
A tananyag elsajátítását segítik:  
 
1.1. Az  előadásokon való megjelenés az elméleti ismeretek hatékony elsajátítása 
érdekében erősen ajánlott. Ezek a tanév során online kerülnek megtartásra az e-
learning felületen, időpontjai a következők: 



2020. 09. 19. 10:00-14:00 
2020. 10. 03. 14:00-18:00 
2020. 10. 24. 10:00-14:00 
2020. 11. 07. 14:00-18:00 
2020. 12. 12. 16:00-18:00 
 
2.1. A hazai levelezős hallgatóknak a növényismereti ill. szervezettani anyag 
elsajátítására szolgál a félév elején a Soroksári Botanikus Kertben az alapozó 
növényszervezettani gyakorlat. A gyakorlaton elsajátított fajismeret a vizsga 
részét képezi! 
 
A felkészüléshez szükséges forrásmunka: 

 
 Erős-Honti Zsolt (2011): A kertészeti növények alaktana. BCE 

Kertészettudományi Kar 
 
Minden aktuális tájékoztatást, és hirdetményt a Növénytani Tanszék honlapján 
teszünk közzé, amelyek olvasása minden hallgató saját felelőssége. 
 
A félév elismerésének feltétele: 
A Soroksári Botanikus kerti növénytani gyakorlati anyag elsajátítása (140 
növényfajt tartalmazó lista) és a morfológiai gyűjtemény elkészítése. 
 

A vizsgára bocsátás feltétele: a félév elismerése  
 

5. A vizsga az első féléves tananyagból összeállított írásbeli (100 pont) és az 
elkészített morfológiai gyűjtemény alapján tett szóbeli (50 pont) részekből álló 
kollokvium. A sikeres vizsgához mindkét vizsgarészen legalább 50%-os 
teljesítményt kell nyújtani.  
 
A vizsganapokra a Neptun rendszerben lehet jelentkezni. 
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