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1. feladat EMLŐSÖK NYOMÁBA 5 pont 

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

1. KELETI SÜN 2. MOGYORÓS 
PELE 

3. KÖZÖNSÉGES 
VÍZICICKÁNY 

4. EURÓPAI HÓD 5. NAGY PATKÓS-
DENEVÉR 

 

    

A) Éjszakai életmódú, 
este kezd vadászni. 

A) 1998 óta védett 
állat, természetvé-
delmi értéke 10 000 
Ft. 

A) A 2017-es év emlős 
állata. 

A) Tudományos neve 
Castor fiber 

A) Speciális orrfüggelé-
kekkel rendelkezik. 

B) Télen testhőmér-
séklete akár 2 Celsius-
fokig is süllyedhet. 

B) Kizárólag olyan 
erdőkben él, ahol 
van cserjeszint. 

B) Tiszta vizű patakok 
mentén él. 

B) Lapos, pikkelyes 
farokkal és úszóhár-
tyás hátsó lábbal ren-
delkezik. 

B) Melegebb éghajlatú 
vidékekre vonul el nyá-
ron. 

C) Egyszerre három–

nyolc kölyköt ellik.  

C) A rágcsálók rend-
jébe tartozik. 

C) Bundája rendkívül 
tömött, sötét pala-
szürke, néha teljesen fe-
kete. 

C) Egymással füttyö-
géssel, szagjelzések-
kel és farokcsapko-
dással kommunikál-
nak. 

C) Nyári kolóniái akár 
500–600 egyedből is áll-
hatnak. 

D) Déli órákban va-
dászik kisebb rágcsá-
lókra. 

D) Ellenségei közé 
tartozik a menyét és 
a hermelin is. 

D) Fogainak hegyi ré-

sze rozsdavörös.  

D) Októbertől márci-
usig téli álmot alszik. 

D) Fej- és testhossza el-
érheti a 67 mm-t. 

E) Utódai 45 naposan 
válnak önállóvá. 

E) Növényekkel 
táplálkozik. 

E) A nőstények egy-
szerre 5–9 kölyköt hoz-
nak a világra. 

E) A hímek és a nős-
tények tartós, mono-
gám párkapcsolatban 
élnek.  

E) Fokozottan védett 
faj. 

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 MADARAT ÁRNYÉKÁRÓL 12 pont 

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

 
VÁNDORSÓLYOM VADGERLE HAJNALMADÁR FÜRJ 

 

 

 

 

 

A. B. C. D. 

1. ____  A 2018-as év madara. 

2. ____  Politipikus faj, harkálymódra kúszik. 

3. ____  A szirti galamb leszármazottja. 

4. ____  A kakas „pitty-palattya” hangon szól. 

5. ____  Tipikus költőhelyei a sziklapárkányok, de nagyobb elhagyott fészkeket is elfoglalhat, fészket nem épít. 

6. ____  Csibéi 17–18 nap alatt kelnek ki, fészekhagyók, a tyúk vezeti őket, a kakas nem törődik a családdal. 

7. ____  1899-ben kapta ezt a nevet Chernel Istvántól. 

8. ____  A csuszkafélék családjába tartozik, régen „falmászó fakusz”-nak nevezték. 

9. ____  Egyetlen vonuló tyúkfélénk. 

10. ____  Párban élnek, a kikelő két fiókát a szülők közösen nevelik, ilyenkor pedig különösen érzékenyek a za-

varásra. 

11. ____  Tápláléka szinte kizárólag madarakból áll, elsősorban galambokból. 

12. ____  Költöző madár, testhossza 27 cm-t is eléri, tollruhája pasztellszínű. 

 

3. feladat HAZAI TÁJAKON SZÓTAGOLVA 6 pont 

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

 

-GÓ, SÖ-, NIS-, SZAR-, SZU-,  
-NICS, KOR-, VÉNY-, TÁR-, -LÁK, 

BAN-, VAS- 

1.  

2.  

3.  

MAR-, BO-, PU-, ÁNY-, VI-, 
MA-, KÖR-, TI-, LA-, KÖ-, GYAR-,  
-VAJ-, -GÁNCS, -RÁG, LE-, -CSIN 

4.  

5.  

6.  
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4. feladat PÁRKERESŐ 10 pont 

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

 

1. ___ NATRIX 

2. ___ DOMOLYKÓ 

3. ___ ROBUR 

4. ___ CERAMBYX 

5. ___ ARBOREA 

6. ___ HŐSCINCÉR 

7. ___ LEVELIBÉKA 

8. ___ TÖLGY 

9. ___ SIKLÓ 

10.  ___ LEUCISCUS 

A. KOCKÁS 

B. CEPHALUS 

C. KOCSÁNYOS 

D. NAGY 

E. HYLA 

F. CERDO 

G. TESSELLATA 

H. FEJES 

I. ZÖLD 

J. QUERCUS 
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5. feladat HALMAZOK FELDERÍTÉSE 12 pont 

 Nevezd meg az A, B és C képen látható élőlényeket, majd az adott állatra/növényre vonatkozó állítások szám-

jegyeit írd be a halmazábrába. A helyes megoldásodat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

   

A.  B. C. 

1. Sejtekből és szövetekből épül fel.   
2. Fotoszintetikus pigmenteket tartalmaz. 
3. Nem rendelkezik gerincoszloppal. 
4. Helyváltoztatásra képes. 
5. A hím példány jóval nagyobb, mint a nőstény.   
6. Petékkel szaporodik.   
7. Ragadozó, ritkán él négy évnél tovább, és fokozottan védett. 
8. A homoki legelőket és erdőket kedveli.   
9. Vöröses rágói vannak.   
10. Hat lepellevele van. 
11. A május végén, június elején megjelenő imágó feladata a szaporodás. 
12. Korábbi állományát Herman Ottó is jellemezte az 1887-ben megjelent könyvében. 
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6.  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. 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 lesőharcsa:  
1. Testtömege elérheti a másfél mázsát is. 
2. Felső ajkán két hosszú, a fej alsó felületén pedig négy 

rövidebb bajuszszál található. 
3. Éjszakai ragadozó, az iszapos talajú melegebb vizeket 

kedveli. 
4. A hím harcsa fészket épít, és a nőstény násztánccal fo-

gadja, majd a fészekbe vezeti. 
 

II. A zöld küllő:  
1. Sokat tartózkodik a talajon, a fű között, ahol hangyák 

után kutat. 
2. A nőstények fehér nászruhát öltenek, és fejjel lefele irá-

nyuló ferde testtartást mutatnak. 
3. Öt–nyolc tojást rak, melyen a hím és a tojó felváltva 

kotlik. 
4. Vonuló madár, gyakran hallani télen a „tyü-tyü-tyü” 

hangját. 
 

 

III. A Kelet-Mecsekben találkozha-
tunk:  

1. Bánáti bazsarózsával. 
2. Havasi tűzlepkével. 
3. Nagy tűzlepkével. 
4. Mecseki nőszőfűvel. 
 

IV. A Pilis-hegységre jellemző:  
1. Legmagasabb csúcsa a Tábla-hegy (814 m) 
2. Az endémikus Szent-István szegfű. 
3. A kiemelkedő természeti érték a lápi póc. 
4. A piros kígyószisz. 
 

V. A Szigetköz:  
1. Itt található a Sátorkőpusztai-barlang. 
2. Jellemző védett növénye a turbánliliom. 
3. Nagy horgasszőrű denevér kolóniáiról híres. 
4. Az Öreg-Duma és a Mosoni-Duna-ág között 

helyezkedik el. 

 

 
 

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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7. feladat HERMAN OTTÓ TOTÓ 10 pont 

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

 
1. Ennyi éve született Herman Ottó? 

1.) 181 
2.) 173 
X.) 183 

2. A külföldi szakirodalom is alapműként ismerte 
el Herman Ottónak ezt a háromkötetes munká-
ját: 

1.) A magyar halászat könyve 
2.) Pákásztanya 
X.) Magyarország pókfaunája 
 

3. Itt sajátította el Herman Ottó a magyar nyel-
vet: 

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

4. Herman Ottó tette az előterjesztést: 
1.) a madarak és fák napjának megünneplésére. 
2.) az Ornitológiai Világkongresszus megrendezé-
sére. 
X.) a Magyar Tudományos Akadémia megalapítá-
sára. 
 

5. Torinóban Herman Ottó személyesen láto-
gatta meg: 

1.) Lambrecht Kálmánt 
2.) Kossuth Lajost 
X.) Szabó Ervint 

6. Herman Ottó felesége, Borosnyay Kamilla: 
1.) norvég származású 
2.) a kolozsvári Ellenzék újságírója 
X.) a Természetrajzi Füzetek szerkesztője 
 

7. Herman Ottó a norvég fjordokra látogatott el: 
1.) Hell Miksával 
2.) Lendl Adolffal 
X.) Trefort Ágostonnal 

8. Herman Ottó 15 évig volt képviselő: 
1.) Szegeden 
2.) Miskolcon 
X.) Kolozsváron 
 

9. Itt írta Herman Ottó A bükkerdő című munká-
ját: 

1.) Kolozsváron 
2.) Kiskunhalason 
X.) Peleházába 

10. Herman Ottó 1901-ben megjelenő egyben ha-
zai és világsikerű könyve: 

1.) Pákásztanya 
2.) A madarak hasznáról és káráról 
X.) A magyar halászat könyve 
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8. feladat HIBAKUTATÁS 5 pont 

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

LAPRA! 

 

1.  
 

A. A farka 15–25 cm, marmagasság 70 cm. 

B. Fülei hegyén szőrbojt található. 

C. Vemhességi ideje 122 nap. 

D. Az utódok száma 2–3. 

E. A latin név, Lynx, az éles látására utal. 

2.  
 

A. Tipikus mindenevő. 

B. Aktív, reggel és este táplálkozik. 

C. Erős territoriális viselkedése van. 

D. A bocsok születéskor 340–680 grammosak. 

E. Oroszország katonai szimbóluma. 

3.  
 

A. Testtömege 40–80 kg. 

B. A kutyafélék családjába tartozik. 

C. Színe lehet fehér és fekete is. 

D. Magányos faj. 

E. Farkuk és fülük állásával jelzik a dominanciát. 

4.  
 

A. Szárnyfesztávolsága 35 cm. 

B. Zömök farka, egyenes csőre van. 

C. Fejbúbja, háta és farka csillogó kék. 

D. Hasa rozsdabarna. 

E. Latin neve: Alcedo atthis. 

5.  
 

A. Közepes méretű, sötét színű ragadozó madár. 

B. A telet az afrikai Szaharán túl tölti. 

C. A fészkét egy évig használja. 

D. Nem csak kétéltűekkel táplálkozik. 

E. Március–októberben figyelhető meg. 
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9. 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 oda illőt! A válaszodat írd a vonalra, a betűjelét a négyzetbe, majd a be-

tűjelet és az állatnak megfelelő számot másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  

I.) külső kopoltyú   II.) kétéltű    III.) sárga foltok 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

2.  

I.) verébalakú   II.) vonulás   III.) tojás 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

3.  

I.) hal   II.) Erdélyben sütő   III.) pontyféle 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

4.  

I.) hüllő   II.) sárga ajakpajzsok   III.) változó testhőmérséklet 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

5. 

I.) hátpajzs   II.) fejtor   III.) tízlábú 

 
IV.) fogalom: ___________________________ 
 

állatnév:  _________________________ 

 

A. heteroterm  1. kétcsíkos hegyi szitakötő 

B. rostrum  2. tövisszúró gébics 

C. ívás  3. zöld varangy 

D. külső kopoltyú  4. piros kígyószisz 

E. tojás  5. fejes domolykó 

F. vonulás  6. kockás sikló 

G. „karóba húzza”  7. rákosi vipera 

H. hal  8. mocsári teknős 

I. elevenszülő  9. foltos szalamandra 

J. verébalakú  10. kövi rák 
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10. feladat ÖTFÉLE KAPCSOLAT 11 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 E 
 
 

1. ______ A bánáti bazsarózsa tüszőcsokortermése. 

2. ______ A „gyönyörű méreg’’ bogyótermése. 

3. ______ A mocsári kardvirág toktermése. 

4. ______ A vaddisznók kedvelt termése. 

5. ______ A nagyvirágú lednek hüvelytermése. 

6. ______ A növény fiatal ágainak kérge katechin és galluszsav típusú cserzőanyag-keveréket tartalmaz. 

7. ______ A nősziromfélék családjába tartozó hagymagumós évelő fokozottan védett növényfaj. 

8. ______ Virágai pillangósok, hosszú kocsányon ülő, magasan kiemelkedő virágzatban állnak. 

9. ______ Alkaloidtartalma miatt termesztik, és a gyógyszeripar hasznosítja. 

10. ______ Kárpát-medencei bennszülött (endémikus) faj. 

11. ______ A melegebb fekvésű erdőszegélyek, tölgyes tisztásfoltok évelő dekoratív vadvirága. 
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11. feladat KERESZTREJTVÉNY  5 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. Austropotamobius torrentium 

2. Az élőlények egymás közötti és környezettel való kölcsönhatását tanulmányozza 

3. Producens 

4. Lacerta viridis 

5. Kompetíció 

6. Legnagyobb fatömeget adó zárt lombkoronaszintű erdő 

7. Legveszélyeztetettebb viperánk 

8. A hulladékégetés következménye 

9. A pillangó lárvaállapota 

10. Lebontó szervezet 

Függőleges színezett sor: egy csúcsragadozónk 
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12. Feladat FAJFELISMERÉS 9 pont 

A következő feladatban a meghatározások és a képek segítségével 10 faj pontos nevét kell megfejtened. Ha 

sikeresen megbirkóztál a feladattal, a pontos neveket nyomtatott nagybetűkkel másold át az ÉRTÉKELŐ-

LAPRA! 

 
1. Hegyi rétek, erdőszegélyek 

növénye, toktermése van. 

 

2. Petőfi Sándor Az alföld című ver-
sében is megénekelte ezt a díszes 

növényt. 

 

3. Egykoron a piacon árulták, mára 
már sok éve védett. 

4. Népi elnevezése a stiglic. 
 

5. Fás szárú, kétlaki növény. A termős 
virágok pártája fehér. 

6. A hófehér gémfélék legnagyobb 
képviselője. 

7. Vízparton, mocsárréteken 
előforduló egyéves, zigomorf vi-
rágú növény. 

 
8. Ennél a ragadozó madárnál a leg-
erőteljesebb a fiókakori káinizmus. 9. Erdőkben, vágásokban néha tö-

megesen jelenik meg. 

 


