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Beküldési határidő 2022. március 18. 

A feladatlapok letölthetőek iskolánk honlapjáról 

További információ, online beadás: bereczki.karoly@szentbazil.hu 

Iskola neve:  

Iskola címe:  

Felkészítő tanár neve:  

Felkészítő tanár e-mail címe:  

Csapat neve:  

Csapattagok neve:  
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2.  

3.  

4.   

5.  
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1. Távoli tájak élővilága. 
Hol élnek a táblázatban felsorolt állatok? Párosítsátok az állatok nevét a megfelelő 

élőhellyel! (8 pont) 
 

Antarktisz, Afrika trópusi szavannái, tundra, trópusi sivatagok, Ausztrália füves 
pusztái, Dél-Amerika esőerdői, Préri (füves puszta), Közép-Európa magashegységei 

 

1 rénszarvas  

2 zebra  

3 barnamedve  

4 császárpingvin  

5 kenguru  

6 amerikai bölény  

7 jaguár  

8 egypúpú teve (dromedár)  

 

 

2. Egy kis kémia 
Jellemző tulajdonságai alapján nevezzétek meg a kémiai anyagokat! (10 pont) 

 
 

1. Szürke, fényes, cseppfolyós fém: ………………………………………………. 

2. Alkoholos oldatát sebek fertőtlenítésére használják: ………………………………………………. 

3. Vörös színű fém, jól vezeti az elektromos áramot: ………………………………………………. 

4. Színtelen, szagtalan gáz, táplálja az anyagok égését: ………………………………………………. 

5. Körömlakk lemosására is alkalmas jó oldószer: ………………………………………………. 

6. Szúrós szagú gáz, szalmiákszeszből távozik el: ………………………………………………. 

7. A fotoszintézis során keletkező, édes ízű, vízben jól oldódó anyag: 

………………………………………………. 

8. Az E85-ös üzemanyag-keverék összetevője a benzin mellett. Kékes lánggal égő 

folyadék: ………………………………………………. 

9. Ez a gáz keletkezik a borospincékben amikor forr a must. Belélegezve halált okozhat: 

………………………………………………. 

10. Kis sűrűségű és nagyon jó vezetőképességű, jól megmunkálható fém. Bauxitból 

állítják elő: ………………………………………………. 
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3. Növényhatározó        (12 pont ) 
A lucfenyő és a kukorica képét mutatja be a két tábla. A lucfenyő magjai az össze nem nőtt 

termőlevelek között szabadon állnak. A kukorica termését nyaranta főzve fogyasztjuk. A 

lucfenyő porzós virágzata a hajtáscsúcsokon látható, termőlevelei az elfásodó tobozvirágzatot 

alkotják. Tanulmányozzátok a képeket, és segítségükkel jellemezzétek az ábrázolt növényeket! 

Minden helyes válasz 1 pont.  

      
                           Lucfenyő                                                              Kukorica  

 

Írjátok az állítások mellé a megfelelő faj betűjelét!  

A. A kukoricára jellemző 

B. A lucfenyőre jellemző 

C. Mindkettőre jellemző 

D. Egyikre sem jellemző 

1. Virágtalan növény    

2. Nyitvatermő növény    

3. Magjai zárt magházban fejlődnek    

4. Virágporát a szél terjeszti    

5. Levelei kis felületűek, viaszosak  

 

6. Fogalmazzátok meg, mit jelent, hogy egy virág egyivarú!  

 

………………………………………………………………………………………………..  

7. A rajzok segítségével állapítsátok meg, hogy melyik növénynek vannak egyivarú virágai!  

A helyes válasz betűjelét karikázzátok be!  

A. Mindkettőnek  

B. A kukoricának  

C. A lucfenyőnek 

D. Egyiknek sem  

 

8. Fogalmazzátok meg, hogy mit jelent, hogy egy növény egylaki!  

 

………………………………………………………………………………………………….  
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9. A leírás és a rajzok alapján állapítsátok meg, hogy melyik növény egylaki!  

A helyes válasz betűjelét karikázzátok be!  

A. Lucfenyő 

B. Kukorica  

C. Mindkettő 

D. Egyik sem  

 

Az egyik növényhez tartozó mikroszkópi  

metszet is előkerült.  

10. Nevezzétek meg azt a növényi  szervet,  

amelynek keresztmetszetét ábrázolja a fotó!                     ……………………………………..  

11. A két növényfaj közül melyikből készülhetett a metszet? A választ indokoljátok! 

  

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

A rajzokon nem ábrázolták a növények gyökerét.  

12.  Jellemezzétek a kukorica gyökérzetét!   

 

……………………………………………………………………………………………….  

 

 

4. A hajtásos növények evolúciója (8 pont) 
 

A megfelelő evolúciós „újítások” sorszámát írjátok annak a növénycsoport neve mellé, ahol 

először megjelent! (Egy szám csak egy helyen szerepelhet!) 

1. zárt magház  

2. termés 

3. mag 

4. virág  

5. szervek 

6. szövetek 

7. színes virágtakaró  

8. víztől független szaporodás 

 

Harasztok:           …………………  

 

Nyitvatermők:     …………………  

 

Zárvatermők:       ………………… 
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5. A szárazföldi gerincesek       (12 pont) 
Hasonlítsátok össze a szárazföldi gerincesek jellemzőit!  Írjátok az öt állítás mellé a megfelelő 

gerinces csoport betűjelét! Minden sor helyes kitöltése 1 pontot ér.  

A) Kétéltűek   

B) Hüllők   

C) Madarak   

D) Emlősök 

1. Szívük 3 üregű  

2. Nem vedlenek  

3. Tojásukat a nap melege költi ki  

4. A foltos szalamandra is ez  

5. Tüdejük csöves szerkezetű  

6. Hámjuk nem vagy alig szarusodik  

7. Bőrlégzésük van    

8. Elevenszülők    

9. Külső megtermékenyítésűek    

10. Közéjük tartozik a kacsacsőrű emlős  

11. Lábuk jellemző képződménye a csüd  

12. Rekeszizmuk van  

 

 

6. A Naprendszer bolygói. 
Soroljátok fel a Naprendszer bolygóit a Naptól távolodva! Az 1-es jelöli a Naphoz 

legközelebbi bolygót! (7 pont) 

 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

Nap 
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7. Választó 
Válasszátok ki az egyetlen helyes megoldást és karikázzátok be a megfelelő betűt! (8 
pont) 

 
1. Melyek a megújuló energiaforrások?!  

a. Napenergia, szén, kőolaj 

b. Szélenergia, vízenergia, napenergia 

c. Benzin, szélenergia, napenergia 

 

2. Mi a megújuló energiaforrások használatának előnye? 

a. Szennyezzük velük a levegőt, mérgezőbbé téve így a környezetet. 

b. Nem szennyezzük velük a levegőt, így tisztábbá tesszük mindenki számára. 

c. Drágább, de több közösséget lát el energiával. 

 

3. Az alábbiak közül milyen energiát nyerhetünk a Napból? 

a. Fény és hőenergiát 

b. Hang és fényenergiát 

c. Mozgási és potenciális energiát 

 

4. Egy testnek, amelyet felemelünk a talajról ... van. 

a. Fényenergiája 

b. Helyzeti energiája 

c. Hangenergiája 

 

5. Hogyan számíthatjuk ki egy tárgy térfogatát? 

a. Térfogat= hosszúság : szélesség : magasság 

b. Térfogat= hosszúság X szélesség X magasság 

c. Térfogat= hosszúság+ szélesség:+magasság 

 

6. Milyen mértékegységgel fejezzük ki a térfogatot? 

a. négyzetcentiméterrel 

b. köbcentiméterrel 

c. köbgrammal 

 

7. Válasszátok ki az alábbiak közül a hőszigetelő anyagokat! 

a. Műanyag és textil 

b. Fa és alumínium 

c. Acél és fém 

 

8. Mit jelent a kifejezés:  "nap"? 

a. Az az idő, ami alatt egy bolygó megkerüli a csillagát. 

b. Az az idő, amíg a Hold megkerüli a Földet. 

c. Az az idő, ami alatt egy bolygó körbefordul a tengelye körül. 

 

8. Március 6. az Energiatakarékossági világnap. Készítsetek figyelemfelkeltő 
plakátot erre az alkalomra A/3-as méretben, bármilyen technikával (5 pont) 

 

Jó munkát kívánunk! 


