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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. SÁRGARIGÓ 2. ALPESI GŐTE 3. KANALASGÉM 4. KOCKÁS SÍKLÓ 5. ÉNEKES NÁDI-
POSZÁTA 

 

  

 

 

A) Egyik legszebb 
hangú énekesmada-
runk. 

A) Állandó testhő-
mérsékletű. 

A) Mellén sárgás folt ta-
lálható. 

A) Lombhullató er-
dők lakója. 

A) Mezei árokpartok la-
kója. 

B) A tojókra és a fia-
talokra sárgászöld 
szín jellemző. 

B) Többnyire 600 
méter tengerszint fe-
letti magasságokban 
él. 

B) A gémfélék rendjé-
nek képviselője. 

B) 60-70 cm hosszú. B) Hívogató hangja nyúj-
tott „pszíí”.  

C) Kelet-Afrikában 
telel. 

C) Farkos kétéltű. C) Szemei kárminpiros 
színűek. 

C) Teste olajzöldes 
alapon, sakktáblasze-
rűen elrendezett fol-
tokkal mintázott. 

C) Egyszerű színezetű 
madár. 

D) Tűlevelű és nyir-
kos erdőkben egy-
aránt előfordul. 

D) A nőstény 12 cm 
hosszú. 

D) Felnőttkorban csőre 
és lábai feketék. 

D) Halántékán nincs 
sárga folt. 

D) A legkiválóbb hang-
utánzó. 

E) Fő táplálékát a 
hernyók képezik. 

E) Lárvái apró, le-
begő, vízi élőlények-
kel táplálkoznak. 

E) Sekély vizekben ha-
lászik. 

E) Szemei feltűnően 
nagyok. 

E) Rendszerint nádszála-
kon ül. 
 

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. Herman Ottó melyik jelentős kiadványában ír 
az alábbiakról: „csikász”, „pákásztanya”, „kul-
logó”? 

1.) A magyar halászat 
2.) A Bükk hegység 
X.) A magyar pásztorok nyelvkincse 

2. Bécsben ki ösztönzi Herman Ottót dolgozatai-
nak illusztrálására? 

1.) Karl Brunner 
2.) Szili Kálmán 
X.) Kitajbel Pál  
 

3. Herman Ottó képviselőként tevékenykedett: 
1.) Miskolcon 
2.) Kolozsváron 
X.) Szegeden 

4. Mikor tett előterjesztési javaslatott Herman Ottó 
a Madarak és Fák napjának megünneplésére? 

1.) 1878 
2.) 1900 
X.) 1871 

5. Hány pókfajt határozott meg Herman Ottó a 
monarchia területén? 

1.) 64  
2.) 304 
X.) 328 

6. Hol dolgozott Herman Ottó egy lakatosüzem-
ben?  

1.) Miskolcon 
2.) Kolozsváron 
X.) Szegeden  

7. Hány kötetes a Herman Ottó által írt és szá-
mára nemzetközi elismerést hozó műve: Magyar-
ország pókfaunája?  
      1.) 1 
      2.) 3  
      X.) 5 

8. Itt található Herman Ottó emlékháza: 
1.) Lillafüreden 
2.) Kolozsváron 
X.) Peleházán  
 

9. Ki hirdette meg a konzervatori állást Kolozsvá-
ron, ahonnan Hermann Ottó igazi tudományos 
munkássága indult?  
      1. Eszterházy Kálmán  
      2. Brassai Sámuel 
      X. Lambrecht Kálmán 

10. Kivel indul útnak Herman Ottó Lapp-földre, 
melynek eredményeképpen megjelenik Az északi 
madárhegyek tájáról című ornitológiai beszámo-
lója? 

1.) Lendl Adolffal 
2.) egyedül 
X.) Borosnyai Kamillával 
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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! 

 

GYÖM-, -FŰ, BÁR-, RÉ-, DE-, 
GYÖ-, SONY-, KUKK-, ER-, -KÉR, 

KE-, -REP, -I, BÉR-, -TI, KA-,            
-SZEG 

 

1. 

2. 

3. 

KÖ-, CSOR-, KIS-, KÉK-, -GES, VI-, 
ZÖN-, GYÍK-, ÜS-, MO-, RÁ-, -GÚ, 
NE-, -KŰ, -LYA, BÁNCS-, VI-, SÉ-, 

TÖ-, -RÁG, -FŰ, -KÖS 

4. 

5. 

6. 

  

4. feladat EGY KIS ÖKOLÓGIA 10 pont 

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

 

A biológiai ............(1)............ egy ökoszitémában élő élőlényfajok változatosságára vonatkozik. Az 

ökoszisztémák, amelyekben a fajok száma nagy, ...........(2)............. . A természet különféle szolgáltatásokat 

biztosít az ember számára, például: éghajlat szabályozás vagy .................(3)......... . A ........(4)........ eltűnésé-

nek legfontosabb okát az élőhelyeik eltűnése képezi. Ha egy ökoszisztémában olyan fajok jelennek meg, ame-

lyek addig ott nem éltek, veszélyeztetik a biodiverzitást, mert versengenek az .........(5)....... fajokkal. Ezeket az 

új fajokat ..........(6)....... fajoknak nevezik. Az ..........(7)........ például a veszélyeztetett fajok védelmére szolgál-

nak, ezen kívül pedig szórakozásra. Az ember bioszférára gyakorolt hatását ökológiai ............(8)........ nevez-

zük. Az emberi tevékenység egyik jelentős következménye, a felhalmozódott ........(9)......... . A hulladékok egy 

része viszont ........(10)........., például: papír, ruhák, autógumik stb. 

  

lábnyomnak, megporzás, stabilabbak, diverzitás, szemét, fajok, állatkertek, újrahasznosítható, invazív, 

őshonos 
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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. Lucanus cervus 

B. Öreg tölgyeseket kedvel 

C. A hímek akár 8 cm hosszúak lehetnek 

D. Erős és hosszú rágójával más rovarokra vadá-

szik 

E. A nőstények tovább élnek a hímeknél 

 

2.  
A. Natrix tessellata 
B. Kevésbé kötődik a vízhez, mint a vízisikló 
C. Meleg vizeket kedvel 
D. Halak közül főleg szélhajtó küszökkel táplálko-

zik 
E. Teljesen ártalmatlan 

 

3.  
A. Bombina variegata 
B. Vízben, patakokban és vízesgödrökben bárhol 

megtalálható 
C. Hasa vörösessárga is lehet, benne kékesszürke 

vagy feketés foltokkal 
D. A vízbe lerakott petékből kikelő lárvák május 

végére alakulnak át 
E. Férgekkel, csigákkal és rovarokkal táplálkoz-

nak 

4.  
A. Kisebb patkány nagyságú 
B. Lompos farka a mókuséra emlékeztet 
C. Kidülledő szemei körül sötét folt van 
D. Bár nem a kedvence, de a madártojást is meg-

eszi 
E. Téli álma rövid, csupán négy hónapig tart 

 

5.  
A. Mindenevő 
B. Nem alszik téli álmot 
C. A kotorékot csak egy nemzedék használja 
D. A borz tiszta állat, a kotorék közelében „illem-

helye” van, ahol ürülékét elhelyezi 
E. Éjszakai életmódú 

 

6.  
A. A meleg erdőszéleket és a szőlőhegyek környé-

két kedvelik 
B. Hol élesedő, hol elhalványuló kis, sárgászöld 

lámpások 
C. A nőstények fényükkel csalogatják a hímeket 
D. A hímek, lámpájukat hol felvillantják, hol elolt-

ják 
E. A hímek röpképtelenek 
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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. _____ A virág, a kerti tátikához hasonlóan, kétoldalian részarányos, azonban nem függőleges, hanem ol-
dalsó állású. 

2. _____ Teáját bélhurut ellen javasolja a népi gyógyászat. 
3. _____ Mocsárrétek, szikesedő rétek és homoki gyepek jellegzetes, látványos pillangósvirágú növénye. 
4. _____ Ismerjük olyan alfaját is, amelynek a murvalevelei zöldek. 
5. _____ Hüvelytermései akár 7 centiméteresek is lehetnek, fél centiméter szélesek. 
6. _____ Első ránézésre a szirmok száma többnek látszik. 
7. _____ A rózsafélék családjába tartozik. 
8. _____ Pártája öt sziromlevélből áll, mindegyikük négy-négy keskeny sallangra szakadt. 

 
 

 

7. feladat LÁBNYOMOK 10 pont 

Társítsd az alábbi lábnyomokat jelző betűt, a tudományos nevén felsorolt állatokat jelölő számokkal! A válaszokat 

másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

 

 
 

 

 

A B C D E 

1. Martes martes 2. Ciconia ciconia  3. Lutra lutra      4. Ursus arctos  5. Dryocopus martius 



 

32. HERMAN OTTÓ Biológia verseny/Erdélyi forduló 2022. március 5. 6 

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. Erdei fülesbagoly 

1. Asio otus 
2. A fák közül a nyílt mezőre jár vadászni 
3. Faágon ülve figyeli a környéket, és ha egér vagy 

pocok bújik elő, megragadja tűhegyes karmaival 
4. Hangos szárnycsapkodással vadászik 

II. Zsezse 
1. Kis termetű pintyféle 
2. Őshonos madár 
3. Nagy csapatai rendszerint tiszták, egyébként ten-

gelicekkel és kenderikékkel társul.  
4. Röptében is hallatott „te-ke” hangja jellemző.  

III. Tengelic 
1. Lanius collurio 
2. Tarka tollú 
3. A csíz nagyságú madár hímjének homloka piros, 

fekete torokfoltja van, míg begye és melle rózsás-
piros 

4. Ősztől csapatokban járják a mezőt, hullámzó re-
püléssel keresve a jó táplálkozóhelyeket 

 

IV. Szajkó 
1. Mátyásmadárnak is nevezik 
2. Torokzacskójukban öt-hét makkot visz-

nek egyszerre, melyeket az avarba rejtik 
3. Tevékenységük az erdők természetes fel-

újulását segíti 
4. Sok makkot megtalál télen 

 
V. Énekes nádiposzáta 

1. Nevével ellentétben a sűrű erdőket ked-
veli 

2. Egyike a legkiválóbb hangutánzóknak; 
énekében eddig kétszáztizenkét faj hang-
jait sikerült azonosítani 

3. Sédkender, fekete üröm és más növényi 
szárak közé font fészkükben a párok 
évente többször is költenek 

4. Az énekes nádiposzáta fészkébe gyakran 
próbál tojást csempészni a kakukk 

 

 

 

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. Részben vízben élő ragadozó emlős, melynek ujjai között úszóhártyák vannak. 

2. A testformája miatt kígyószerűnek tűnő halat a fenéken 10 bajuszszál segíti az érzékelésben. Fontos böjti táplá-

léknak számított. 

3. Jellemzően kis termetű ragadozó hal, melynek egyedüli európai képviselője ez az aránylag rövid életű, négy évnél 

tovább csak ritkán élő, Magyarországon fokozottan védett faj. 

4. Potrohán feltűnő fekete-fehér farpamacsot viselő ízeltlábú, az úgynevezett kacsafarkú ..................... . 

5. A hím hátoldala gesztenyevörös, gyakran egy helyben lebegő (szitáló) ragadozó madár. 

6. Az óriás szitakötő génusz neve. 

7. MEGOLDÁS:  
 
 

10. feladat ÚJSÁGCIKK 7 pont 

Írj egy maximum 1000 szóból álló, rövid cikket a BÚVÁR folyóiratba Egy mesebeli napon címmel!  

 

A cikk megírásában feltétlenül használd a következő kifejezéseket/ megnevezéseket: Ciconia ciconia, 

gém, mezei pacsirta, nesztelen, gyékény, legelő és fióka. A cikket feldobhatod verssel is! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Potroh
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9r

