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1. feladat MADARAT TOLLÁRÓL 5 pont 

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

1. NAGY KÓCSAG 2. JÉGMADÁR 3. TENGELIC 4. VÖRÖS KÁNYA 5. RÓZSÁS GÖDÉNY 

     
A) Fészekalja 3-4, rit-
kán 5 világoskék to-
jásból áll 

A) A tyúkalakúak 
rendjébe és a fácán-
félék családjába tar-
tozó faj 

A) Egyik legszínesebb 
és leggyakoribb pinty-
féle 

A) Tudományos neve 
Milvus milvus 

A) Hidrodinamikus test-
alkatú, úszó madár 

B) A magyar termé-
szetvédelem címer-
madara 

B) Állandó mada-
runk, mely télen a 
be nem fagyó fo-
lyóknál vészeli át a 
zord hónapokat 

B) Fészkét vékony nö-
vényi szálakból építi, 
melyet szőrökkel és a 
nyárfa puha termésével 
béleli 

B) Népi elnevezései a 
gilice, cakó (czakó), 
koszta, gagó és az 
eszterág 

B) Szinte kizárólag ha-
lakkal táplálkozik, akár 2 
kg-os példányokat is le-
nyel 

C) Testhossza 85-102 
centiméter, szárny-
fesztávolsága a 140-
170 centimétert is el-

éri.  

C) Évente két alka-
lommal költ, a part-
falakba vájt fészke-
lőhelyén 

C) 2017-ben az év ma-
darának választották 

C) Tartós párkapcso-
latban él, vadonban 
rendszerint 4-5 évet 

C) Fő tápláléka az ürge, 
elterjedési területe is 
egybeesik a gyepes terü-
leteken élő kis rágcsáló-
kéval 

D) Táplálékának je-
lentős részét mező-
gazdasági területeken 
szerzi 

D) Territoriális ma-
dár, a költési időn 
kívül még saját pár-
ját sem tűri el va-
dászterületén 

D) Ügyetlenül ugrál a 
földön, a repülése hul-

lámzó, de stabil  

D) Az evezőtollai 
hosszúak és ujjsze-
rűen elállóak, sikló és 
vitorlázó repülésre al-
kalmasak 

D) Rövid távú vonuló, a 
múltban halászati kárte-
vőként kezelték 

E) Fészkét gyakran 
sűrű, avas nádba rakja 

E) Fejbúbja, tarkója, 
háta és farka csil-
logó kék 

E) A magyar eredet-
mondákban szereplő 
turul feltételezhetően 
ez volt 

E) Nappali ragadozó 
madár 

E) 2-3 tojást rak, me-
lyekből a csupasz fiókák 
30 nap után kelnek ki 

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. Hol született Herman Ottó? 

1.) Lillafüreden 
2.) Breznóbányán 
X.) Bécsben 

2. Herman Ottó melyik könyvében kalauzolja el 
az olvasót egy eltűnőben lévő különös halász-
mesterség vadregényes környezetébe? 

1.) A magyar halászat könyve 
2.) Pákásztanya 
X.) A magyar pásztorok nyelvkincse 
 

3. 1863-ban melyik városban telepedett le és ke-
reste fotográfusként kenyerét Herman Ottó? 

1.) Kőszegen 
2.) Kolozsváron 
X.) Miskolcon 

4. Milyen állást töltött be Herman Ottó a kolozs-
vári Erdélyi Múzeumban? 

1.) konzervátori 
2.) újságírói 
X.) rajzolói 
 

5. Melyik városban választották meg Herman Ot-
tót képviselőnek? 

1.) Pécsen 
2.) Miskolcon 
X.) Szegeden 

6. Milyen tájakra indult Herman Ottó Lendl 
Adolffal egy kéthónapos tanulmányútra? 

1.) a norvég fjordokra 
2.) az olaszországi Torinóba 
X.) az afrikai Kamerunba 
 

7. Melyik városban látogatta meg személyesen 
Herman Ottó három alkalommal is Kossuth La-
jost? 

1.) Torinóban 
2.) Budapesten 
X.) Szombathelyen 

8. Hogyan nevezte Herman Ottó azt a növényta-
karót, mely az embert elbírta, s mely alatt mély-
ség tátongott? 

1.) varsa 
2.) pákászszerszám 
X.) ingóláp 
 

9. Ki indította el 1935-ben a BÚVÁR folyóiratot? 
1.) Herman Ottó 
2.) Lambrecht Kálmán 
X.) Vezényi Elemér 

10. Hol található Herman Ottó sírhelye? 
1.) a Házsongárdi temetőben 
2.) a kiskunhalasi temetőben 
X.) a Kerepesi temetőben 
 

 
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! 

 

HA-, -OM, GÓ-, -ROJT, BÁN-, AG-, 
LI-, RANG-, -FŰ, LI-, TUR-, 

1.  

2.  

3.  

AN-, SZONY-, KAN-, PA-, -KÉR, 
-PUCS, GYAL-, KA-, ASZ-, GYÖ-, 

KIS-, -LIN, 

4.  

5.  

6.  
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4. feladat NYOMOK A HÓBAN 14 pont 

Írd a megfelelő betűjelet a szám utáni vonalra. A válaszokat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 
NYUSZT BARNAMEDVE HIÚZ FARKAS 

  
 

 

 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

1. ____Erős, éles karmú, ragadozó macskaféle. 

2. ____Nyár közepén párzik és a vemhességi idő általában annyira elhúzódik, hogy a kölykök csak április-

ban jönnek a világra.  

3. ____ Hímjét kannak, nőstényét szukának, utódát kölyöknek hívjuk. 

4. ____Tipikus mindenevő; megeszik gyakorlatilag mindent, legyen az fű, gomba, gyökér, erdei gyümölcs, 

rovar, kisemlős vagy szarvas méretű zsákmány. 

5. ____Hatalmas mancsain 10 centiméteres karmok találhatók. 

6. ____Torokfoltjának színe az év folyamán változik, színezésében a hasi mirigyből származó rozsdabarna 

váladék játszik szerepet. 

7. ____A nőstények a 10-30 napig tartó párzási időszakban több hímmel is párosodhatnak. A hímek nem 

vesznek részt az utódok gondozásában, sőt kifejezetten veszélyeztetik azokat. 

8. ____  A párok csak párzási időszakban vannak együtt,  május és június között párzanak, viszont a meg-

termékenyített petesejt beágyazódása rendszerint 5 hónapot tart, vagyis a téli időszak kezdetéig. 

9. ____ Óvakodnia kell a szirti sastól és az uhutól is. 

10. ____ Párzási időszakban a 3 évet betöltött kanokat elűzik a falkából, így kizárt a családon belüli pároso-

dás, vagyis a vérfertőzés kialakulása. 

11. ____Párzását, amely februárban, márciusban történik, pacsmagolásnak hívjuk. Ilyenkor néha több kan-

dúr is kíséri a nőstényt.  

12. ____Szívesen kifosztja a madárfészkeket, illetve álmukban meglepi és elfogyasztja a madarakat a legki-

sebbtől a fajdméretűig. 

13. ____ Hangja11 alaphangból áll a nyüszítéstől az ugatásig, de a legismertebb hangja az üvöltés. Kiváltkép-

pen téli, teliholdas éjszakákon, amikor összehívja a társait. 

14. ____Télen testsúlyuk jelentősen, akár a negyedével is csökken, ezért tavasszal igyekeznek mielőbb rege-

nerálódni. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindenev%C5%91
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5. feladat HOL TÚRÁZZUNK? 10 pont 

Helyezd a térképre az állításoknak megfelelő számokat úgy, hogy a feltüntetett védett területekre érvényesek 
legyenek! Másold át megoldásodat az ÉRTÉKELŐLAPRA is! 

 

1. Fő látványossága a lepkevilága. 

2. Itt virágzik nyár elején a Haynald-daravirág. 

3. A Tizenkét Apostol bizarr sziklavilágát itt tekinthetjük meg. 

4. Földrajzi fekvése hasonló Lombardiával, ezért balkáni, pontuszi, mediterrán és szubmediterrán flóraele-

mekkel is találkozunk ezen a tájon. 

5. Területe 324 ha és Baumgarten János látogatta meg először. 

6. Erdély legnagyobb vulkanikus hegysége, Istenszéke is itt található. 

7. Turkesztáni hagymával, homoki nőszirommal, Joó violával vagy akár turbánliliommal is találkozhatunk. 

8. Része a Godján-hegység, Vulkán- és Mehádiai karsztvidék. 

9. A hagymaburok, a berki lizinka és a Baumgarten-kankalin is itt él. 

10. Látnivalói közül megemlíthető többek között a vízelnyelők (ponorok) és az 1105 m magas Domogléd-

csúcs. 
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6. feladat PÁRKERESŐ 10 pont 

Keresd meg a hazai védett állatok és növények neveinek párját! A megfelelő betű-szám párt írd az  
ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

1. ___ PIROS 

2. ___ EMYS 

3. ___ PÓC 

4. ___ CERVUS 

5. ___ MOCSÁRI 

6. ___ TORRENTIUM 

7. ___ SZIVÁRVÁNYOS 

8. ___ BUFOTES 

9. ___ KÖKÖRCSIN 

10. ___ HEROS 

A. LÁPI 

B. KARDVIRÁG 

C. VIRIDIS 

D. AUSTROPOTAMOBIUS 

E. KÍGYÓSZISZ 

F. CORDULEGASTER 

G. TÁTOGÓ 

H. ORBICULARIS 

I. ÖKLE 

J. LUCANUS 

  

 

  



 

27. HERMAN OTTÓ Biológia Verseny/Erdélyi forduló 2017. május 6. 6 

7. feladat HIBAKUTATÁS 5 pont 

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

 

1.  
 

A. A Kelemen-havasok „királya” 

B. Megtalálható a Pilis-hegyvidéken is 

C. Sadler-husáng 

D. A Tordai-hasadékban találkozhatunk vele 

E. Ernyős virágzata van 

2.  
 

A. Koronás-szegfű 

B. A Királykő Nemzeti Park védett növénye 

C. Endémikus faj 

D. Kitaibel Pál botanikus írta le először 

E. Kétszikű növény 

3.  
 

A. Évelő növény 

B. Mária cipellője 

C. Orchidea faj 

D. A Királykő Nemzeti Parkban is megtalálható 

E. Berki lizinkának is nevezik 

4.  
 

A. Különleges páfrányfaj 

B. A Tordai-hasadék reliktuma 

C. Levélnyele tövén feketés 

D. Sündermann írta le először 

E. Woodsia pulchella (díszes szirtipáfrány) 

5.  
 

A. Endémikus 

B. A Kelemen-havasokban jelen van 

C. A Tordai-hasadék cirkumboreális faja 

D. Harangrojt 

E. Levelei vese alakúak 
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8. feladat FOLYTASD A SORT... 10 pont 

Először keresd meg, hogy a három megadott fogalomhoz negyedikként melyik illik leginkább oda! Másodszor 
az állatnevekből válaszd ki a legjobban odaillőt! A válaszodat írd a vonalra, a betűjelét a négyzetbe, majd a betű-

jelet és az állatnak megfelelő számot másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

A. fedelesszárny  1. kétcsíkos hegyi szitakötő 

B. oldalvonal  2. nagy apolló-lepke 

C. „ollós” láb  3. zöld varangy 

D. mellvért  4. piros kígyószisz 

E. tojás  5. tátorján 

F. „hímpor”  6. nagy hőscincér 

G. ebihal  7. rákosi vipera 

H. zárvatermő  8. mocsári teknős 

I. hártyásszárny  9. réti csík 

J. káposztaféle  10. kövi rák 

1.  

I.) kopoltyú  II.)  úszóhólyag  III.)  ikra 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

 
2.  

I.) vedlés  II.)  tüdő  III.)  méregfog 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

 
3.  

I.) báb  II.)  két pár szárny  III.)  rovar 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

 
4.  

I.) pete  II.) úszóhártya  III.)  fültőmirigy 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

 
5.  

I.) szaproxilofág II.)  csáprágó  III.)  összetett szemek 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 
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9. feladat FAJFELISMERÉS 10 pont 

Írd a megfelelő betűjelet a szám utáni vonalra. A megoldásokat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

 

 

 

 

1. ____ számára alig szobányi nádas is megfe-

lel 

2. ____ 2-3 percig is eltarthat egyhangú stró-

fája 

3. ____ költésparazita 

4. ____ az egyik fajnál hiányzik a crescendo 

motívum 

5. ____ leggyakoribb és legnagyobb termetű 

nádiposzátánk 

6. ____ nemzetsége többi tagjához hasonlóan 

kiválóan utánozza más fajok énekét 

7. ____ „hűj-hűj-hűj” 

8. ____ kedvenc éneklőhelye egy kimagasló 

nádszál 

9. ____ ciripel 

10. ____ csak ők fogyasztják a nagytermetű, 

szőrös és riasztó színezetű hernyókat 

 

A. fülemüle 

B. nádi tücsökmadár 

C. foltos nádiposzáta 

D. nádirigó 

E. kakukk 
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10. feladat KERESZTREJTVÉNY  10 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  

ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

1. A barlangok 95%-a ilyen kőzetekből alakul ki. 

2. Jó és követendő példa lehetne néhány ………… barlangászszövetség kezdeményezése. 

3. …………. 2000 hálózat. 

4. A Föld szilárd kérgében természetes úton képződött üreg, amely az ember számára járható. 

5. Olyan kezeslábas védőruha, amit lecserélnek, ha sáros lesz. 

6. Tévesen dögkútként is használják. 

7. Használatuk után karbidhalmok maradhatnak. 

8. A …..……. -barlangot 1903-ban fedezték fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A függőleges oszlop megoldása: ……………………………….. .  
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11. feladat TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS 5 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. 

Lehetséges, 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. Édesvízi halaink többségére igaz:  

1. Ivarérettségüket 3-4 éves korban érik el. 

2. Általánosságban lehet mondani, hogy minél kisebb testű a 

faj, annál később éri el az ivarérettséget. 

3. A viza 16-24 év között lesz ivarérett. 

4. A nászruha a vérbe kerülő növekedési hormonok hatására 

alakul ki. 

 

II. A háromtüskés pikó:  

1. A hímek piros hasa vonzza a nőstényeket. 

2. A nőstények duzzadt hasúak és fejjel lefele irányuló ferde 

testtartást mutatnak. 

3. A hím pikó fészket épít és a nőstényt násztánccal fogadja, 

majd a fészekhez vezeti. 

4. A nőstény beúszik a fészekbe, ahol a hím farkával bökdösi 

a nőstényt, mire az lerakja az ikrákat és elúszik. 

 

 

III. Kövekre ikrázó halak:  

1. Márna 

2. Tokfélék 

3. Fürge cselle 

4. Sujtásos küsz 

 

IV. Vízinövényekre ikrázó halak:  

1. Paduc 

2. Compó 

3. Szivárványos ökle 

4. Réti csík 

 

V. Az ívás:  

1. Csak párban történhet. 

2. Édesvízi halaink jelentős része április–július 

időszakban ívik. 

3. A csuka január–február időszakban ívik. 

4. A sebes pisztráng az év utolsó hónapjaiban 

ívik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VI.  

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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12. feladat NÉGYFÉLE KAPCSOLAT 5 pont 

A következő feladatokban a nagybetűvel jelölt képek és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerned. A 

feladatok megoldásakor ügyelj arra, hogy először az állítást kell elolvasnod, s csak ezután kell hozzákeresni a 

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

 

    

A.  B. C. D 

 

1. ____ A bibeszál egyszerű, két gömbölyű bibében végződik.   

2. ____ Nősziromfélék családjába tartozó évelő növény, június–júliusban virágzik. 

3. ____ A Kazán-szoros (Vaskapu-szoros) védett növénye. 

4. ____ Liliomfélék családjába tartozó, egyszikű növény. 

5. ____ Mézajka rovarcsapdaként szolgál.   

6. ____Élőhelye láprétek, üde sztyepprétek és cseres tölgyesek. 

7. ____Termése makkocska. 

8. ____ Az érdeslevelűek családjába tartozik.   

9. ____A nem beporzott virágok hosszú időn át teljes szépségükben díszlenek.   

10. ____A kosborfélék (orhideafélék) családjába tartozik. 

 


