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1. feladat VÁLTOZATOS ÁLLATVILÁG 10 pont 

Az alábbi felsorolásokból egy nem jellemző az adott élőlényre. Keresd meg a hibás megállapítás betűjelét. Megol-
dásodat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 
1. SZULÁKSZENDER 2. HOMOKFUTRIN-

KA 
3. HÖRCSÖG 4. TAVIBÉKA 5. RÉTI CANKÓ 

 
    

A) Az estétől illatozó 
petúniák illata csalo-
gatja. 

A) Réteken, homo-
kos területeken él. 

A) Gerinces, emlősállat. A) Szapora, nyolc-tíz-
ezer petét rak le. 

A) Ritkán kerül szem elé, 
téli álmot nem alszik. 

B) Kora ősszel gya-
kori. 

B) Hat világos folt 
található zöld színű 
szárnyfedőin. 

B) Gradációs években 
számuk százszorosára 
nő. 

B) Lárvái tüdővel lé-
legeznek. 

B) Riadt, hangos kiáltása 
„ti-ti-ti”.  

C) Elsősorban nap-
pali életmódú. 

C) Fogazott rágója 
előreugró. 

C) Gyűjtőszenvedélye 
közismert. 

C) Mohó és falánk. C) Kedveli a tocsogó ré-
teket. 

D) Szárnya szürke, 
potroha fekete. 

D) Föld alatti jára-
tokban él. 

D) Tápláléka csupán 
növényi. 

D) Petéit kocsonyás 
csomókba rakja. 

D) Gyakori átvonulók. 

E) Éjszaka repül. E) Ha közeledünk 
feléje, hamar 
szárnyra kap. 

E) Földi lyukakban la-
kik, akár méternyire a 
felszín alatt is. 

E) Szitakötőkkel, ro-
varokkal táplálkozik. 

E) Június végén találkoz-
hatunk leginkább vele. 
 

     

ÚTMUTATÓ 
 
A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható. Minden feladattípus előtt olvasd el 
figyelmesen a megoldási útmutatót. 
Az elérhető maximális pontszám 100. 
A megoldásokat NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 
Csak kék színű tollat használj! A feladatlap megoldására összesen 90 perced van. 
A feladatlap hazavihető, csak az értékelőlapodat add be. 
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2. feladat HERMAN OTTÓ TOTÓ 10 pont 

A három válaszból csak egy teljesen helyes. A helyes válasz betűjelét másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 
1. Melyik könyvének volt az illusztrátora saját 
maga? 

1.) A magyar halászat 
2.) A Bükk-hegység 
X.) A BÚVÁR folyóirat 

2. A Magyar Ornitológiai Központ létrehozásá-
ban tevékenykedett: 

1.) Herman Ottó 
2.) Szili Kálmán 
X.) Kitajbel Pál  
 

3. Herman Ottó fényképészként tevékenykedett: 
1.) Miskolcon 
2.) Kolozsváron 
X.) Kőszegen 

4. Itt ismerkedett meg Herman Ottó Brunner Ká-
rollyal: 

1.) Kolozsváron 
2.) Pozsonyban 
X.) Bécsben 
 

5. Kivel volt kapcsolatban Herman Ottó? 
1.) Kossuth Lajossal  
2.) Horthy Miklóssal 
X.) Deák Ferenccel 

6. Herman Ottó Kolozsváron:  
1.) fotográfusként dolgozott 
2.) megismerte Vezényi Elemért 
X.) megismerte Borosnyai Kamillát 
 

7. Ki volt Herman Ottó munkatársa, kritikusa? 
Ő volt a TermészetBúvár magazin alapítója is.  
      1.) Darányi Ignác  
      2.) Lambrecht Kálmán  
      X.) Szabó Ervin 
 

8. Herman Ottóra jellemző: 
1.) az Országos Erdészeti Egyesület alapítója 
2.) a Magyar Ornitológiai Központ „tiszteletbeli” 

igazgatója 
X.) Miskolcon született 
 

9. Ki nem volt Herman Ottó tanítómestere?  
      1. Herrmann Károly  
      2. Brunner Károly  
      X. Lambrecht Kálmán 

10. Lambrecht Károly volt Herman Ottó: 
1.) első mestere 
2.) második nagy mestere 
X.) életrajz írója 
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3. feladat HAZAI TÁJAKON SZÓTAGOLVA 6 pont 

Az alábbi szótaghalmazból három-három a hazai tájakra/védett területekre jellemző élőlény nevét lehet össze-
rakni. A válaszokat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

-KÁLL, SZAP-, KA-, BAK-, SZA-, 
-TAJ, -RÁG, VI-, TU-, PAN-, BÉ- 

 

1. 

2. 

3. 

ZE-, OL-, RÉ-, -LYA, TEJ-, ME-, 
-TI, PER-, -LAJ, ZSÁ-, -JE, -TÓ, -I, 

GA- 

4. 

5. 

6. 

  

4. feladat ÖKOLÓGIA 10 pont 

Helyettesítsd a számokat a megadott szavakkal. A helyes megoldásodat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

A(z) …………(1)…………………...az abiotikus környezetben élő …………(2)………….. tanulmányozó 

tudomány. A populációk ………(3)……….. környezete a habitát, a biocönózisoké a 

……………(4)……………………. . 

A(z) ………………(5)………………… és a biotóp képezi az ökoszisztémát. ………(6)…………………… 

például egy erdő, egy ……(7)……., egy gyümölcsös. A biotóp az egymással kölcsönhatásban lévő abiotikus 

tényezők összessége, például egy tó ……(8)…….... az átlátszósága és az oxigéntartalma. 

A biocönózist alkotó populációk közötti kapcsolatok lehetnek ………...(9)…….., védekezési és szapo-

rodással kapcsolatosak. A táplálkozási kapcsolatokat …………….(10)………. kapcsolatoknak is nevezzük. 

 

populációkat, abiotikus, tó, ökoszisztéma, vizének, táplálkozási, ökológia, biotóp, biocönózis, trofikus. 
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5. feladat HIBAKUTATÁS 12 pont 

Egy állítás nem igaz a képen látható élőlényekre vonatkozóan. A hibás állítás betűjelét másold át az  
ÉRTÉKELŐLAPRA! 

1.  
 

A. Martes martes 

B. nagyobb parkokban is megjelenik 

C. torka narancssárga, ami megkülönbözteti a 

nyesttől 

D. emlős állat 

E. Lutra luta 

2.  
 

A. pintyfélék családjába tartozik 

B. évente csak egy fészekaljat nevel 

C. sík- és dombvidéki fészkelő 

D. Carduelis carduelis 

E. kertekben, parkokban is megfigyelhető 

3.  
 

A. Anax imperator 

B. a kontinens legnagyobb bogara 

C. kedveli a tölgyeseket 

D. a hímek elérhetik a 10 cm-t 

E. szárnyfedői gesztenyebarnák 

4.  
 

A. gázlómadár 

B. Egretta alba 

C. nagyon különböznek a nemek 

D. szárnyfesztávolsága elérheti a 140 cm-t 

E. halakkal, kétéltűekkel és kisebb emlősökkel 

táplálkozik 

5.  
 

A. félénk, rejtőzködő 

B. tojásokkal szaporodik 

C. meglehetősen hosszú testű 

D. feje háromszög alakú 

E. endémikus faj 

6.  
 

A. pupillája függőleges rés alakú 

B. hasoldala sárgásfehér 

C. kétéltű faj 

D. Hyla arborea 

E. ragadozó 
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6. feladat VIRÁGKALENDÁRIUM 8 pont 

A következő feladatban a nagybetűvel jelölt képek és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerned. A fel-

adat megoldásakor ügyelj arra, hogy először az állítást kell elolvasnod, s csak ezután kell hozzákeresni a megfe-

lelő kép betűjelét! A helyes válasz betűjelét másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

    
A B C D 

 
 

1. ______ Évelő, borzasan szőrözött. 

2. ______ Fészekvirágzatúak családjába tartozik. 

3. ______ Tavasszal csírázó, egynyári, magról szaporodó vagy évelő, gyökérről szaporodó gyomnövény. 

4. ______ Egyévesen 30-60 cm. 

5. ______ Pártája fehér, rózsaszínes vagy lila. 

6. ______ Káposztás aszatnak is nevezik. 

7. ______ Virágai fehérek, jellegzetes „krumplivirág”. 

8. ______ A rózsaszínes-lilás ajakos virágok tömött levélhónalji csomókban állnak. 

 

 
1. (3 bakszakáll x 2 nyúl) + 4 hiúz – (4 Milvus milvus) = ____ 

 
2. 6 Falco peregrinus + 6 kockás sikló – 3 Bombina variegata: 1 tengelic = ____ 

 
3. 10 – 8 Fraxinus ornus + 5 kornistárnics x 8 kövi rák – (5 rózsásgödény + 2 réti csík) = ____ 

 
4. 2 Lutra lutra – (1 nyuszt + 2 jégmadár) = ____ 

 

5. 3 barna medve + 2 fehérgólya x 4 + (5 mocsári teknős : 1 hiúz + 7) = ____ 

7. feladat VÉGTAGOK HALMAZA 10 pont 

Az állatok végtagjaival számolva oldd meg az alábbi műveletsorokat. A válaszokat másold át az ÉRTÉKELŐ-
LAPRA! 
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8. Feladat TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS 10 pont 

A következő feladatokban mindig egy kérdés és négy válasz található. A négy válasz közül több is igaz lehet. 
Gondosan el kell olvasnod a válaszokat, s mindegyikről külön-külön meg kell állapítanod, hogy igaz-e. Lehetsé-
ges, hogy csak egy helyes válasz van, de előfordulhat, hogy kettő, három vagy mind a négy válasz jó. A helyes 
betűjelet az alábbiak szerint kell megállapítanod. A kiválasztott betűjelet másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

 

 

 

 

 

I. A gólyatöcs:  

1. Gólyára emlékeztető, fekete-fehér tollazatú. 

2. Főleg nedves réteken figyelhető meg. 

3. A fiókák már egyhónaposan repülnek. 

4. Februárban érkezik. 

 

II. A békászó sas:  

1. Nagyméretű, világos tollazatú. 

2. Vonuló madár. 

3. A telet északon tölti. 

4. Rovarokat is fogyaszt. 

 

III. A tátorján: 

1. A keresztesvirágzatúak rendjébe tartozik. 

2. Tudományos neve Crambe tataria. 

3. Kétszikű növény. 

4. Fásszárú, egyéves növény. 

 

 

 

IV. Az európai hód:  

1. Rágcsáló emlős. 

2. Farka pikkelyes. 

3. Orrnyílását és füleit elzárja. 

4. Hátsó lábain úszóhártya figyelhető meg. 

 

V. A nagy patkósdenevér:  

1. Növényevő faj. 

2. Vemhességi ideje egy hónap. 

3. Hossza 57 cm. 

4. A nőstény nagyobb méretű. 

 

 
 
 

 

A) ha az 1., 2. és 3. válasz igaz 

B) ha az 1. és a 3. válasz igaz 

C) ha a 2. és a 4. válasz igaz 

D) ha csak a 4. válasz igaz 

E) ha mind a négy válasz igaz 
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9. feladat KERESZTREJTVÉNY  7 pont 

A számozott négyzetbe ne írj! Minden vízszintes sorban lévő válasz egy pontot ér. Ügyelj arra, hogy a kettős 
betűk külön négyzetbe kerüljenek! A megfejtéseket már tollal és nyomtatott betűkkel írd be az ÉRTÉKELŐ-
LAPRA! 

 

             

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 

 
1. Vére…………. fecskefű. 
2. Ilyen gyík is van. 
3. Védett hüllő, viperafaj. 
4. Kardvirágból és teknősből is van ilyen. 
5. .......... otis, erdei fülesbagoly. 
6. .......... kócsag. 
 
7. MEGOLDÁS:  

 
 
 

10. feladat ÚTRAVALÓ 7 pont 

Írj egy maximum 1000 szóból álló, rövid esszét a BÚVÁR folyóiratba Útravaló címmel!  

 

Az esszé megírásában feltétlenül használd a következő kifejezéseket/ megnevezéseket: feketerigó, 

meggyvágó, tisztás, hernyó, fekete csucsor, peszterce és zivatar. Az esszét feldobhatod verssel is! 


