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1. feladat RÁGCSÁLÓK ÉS ROVAREVŐ 10 pont 

Az alábbi felsorolásokból egy nem jellemző az adott élőlényre. Keresd meg a hibás megállapítás betű- 
jelét. Megoldásodat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

1. VÁNDORPAT-
KÁNY 

2. MOGYORÓS 
PELE 

3. MEZEI POCOK 4. TÖRPEEGÉR 5. VAKOND 

 
  

 
 

A) Kelet-Ázsiából 
származó rovarevő. 

A) Háziegér nagy-
ságú. 

A) Általában négyéven-
ként túlszaporodik. 

A) Csupán 5-11 
gramm. 

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

B) Kedvelt élőhelyei 
közé tartoznak az ál-
lattartó telepek. 

B) Éjszakai élet-
módú. 

B) Nappali életmódot 
folytat. 

B) A talajba építi 
fészkét. 

B) Egész teste a föld 
alatti életmódhoz ido-
mult.  

C) Elsősorban éjsza-
kai életmódú. 

C) Tápláléka főleg 
rügyek, bogyók és 
magvak. 

C) Éjszaka baglyok és 
rókák könnyű zsákmá-
nya. 

C) Kitűnően kúszik. C) Bundája fekete, fül-
kagylói hiányoznak. 

D) Nagycsaládokban 
él, ahol a hím a domi-
náns. 

D) Föld alatti jára-
tokban él. 

D) Legelőkön, lucerna-
tarlókon él. 

D) Legfeljebb három 
évig él. 

D) Hátsó lábai talppal ki-
felé fordultak, ásósze-
rűen kiszélesedtek. 

E) Áprilistól októbe-
rig szaporodik. 

E) Gyakran a cine-
gék részére kifüg-
gesztett fészekodú-
kat foglalja el. 

E) Főleg éjszaka mozgó 
kis rágcsáló. 

E) Kis rágcsáló, időn-
ként gradál. 

E) A felszín minden rez-
dülésére figyel. 
 

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 ÉRTÉKELŐ-
LAPRA! 

 
1. Mely tájakon nem kutatott Herman Ottó? 

1.) norvég fjordok 
2.) Bükk-hegység 
X.) afrikai szavannák 

2. Mivel kereste a kenyerét Herman Ottó Kősze-
gen? 

1.) újságírás 
2.) fényképészet 
X.) konzervátori munkák  
 

3. Ki volt az illusztrátora Herman Ottó: A magyar 
halászat című könyvének? 

1.) Csörgey Titusz 
2.) Koszkol Jenő 
X.) Herman Ottó 

4. Ki volt Herman Ottó 2. mestere, akivel Bécs-
ben ismerkedett meg? 

1.) Brunner Károly 
2.) Csörgey Titusz 
X.) Szili Kálmán 
 

5. Az alábbi állítások közül melyik nem volt jel-
lemző Herman Ottóra? 

1.) a Magyar Tudományos Akadémia munkássága 
elismeréséül levelező tagjává választotta  
2.) a Magyar Ornitológiai Központ „tiszteletbeli” 
igazgatója 
X.) Breznóbányán született 

6. Melyik városban ismerkedett meg Herman 
Ottó a feleségével, Borosnyai Kamillával? 

1.) Szeged 
2.) Miskolc 
X.) Kolozsvár 
 

7. Kit tekintünk Herman Ottó leghitelesebb élet-
rajzírójának? 

1.) Hermann Károlyt 
2.) Lambrecht Kálmánt 
X.) Vezényi Elemért 

8. Mi fűződik Herman Ottó nevéhez? 
1.) az Országos Erdészeti Egyesület alapítása 
2.) a Magyar Ornitológiai Központ létrehozása 
X.) a BÚVÁR folyóirat elindítása 
 

9. Milyen állatokról készített Herman Ottó há-
romkötetes monográfiát? 

1.) pókok 
2.) madarak 
X.) halak 

10. Ki írt levelet Herman Ottónak Turinból 1888-
ban? 

1.) Kossuth Lajos 
2.) Deák Ferenc 
X.) Győrfi Sándor 
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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 
összerakni. A válaszokat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

PO-, LO-, -KA, GYO-, PAR-, -LA, 
HA-, -LOS, -BOR, -PÁR, VÁNY-,     

-GI, -VÉSZ, ZSOM- 
 

1. 

2. 

3. 

-CSA, TÁ-, -GYAR, -NYOS, -TU,     
-TOR, -LI, KO-, -JÁN, MA-, 

TÖLGY, -PÁN 

4. 

5. 

6. 

  

4. feladat LOCCSANJUNK 10 pont 

Helyettesítsd a számokat a megadott szavakkal. A helyes megoldásodat másold át az ÉRTÉKELŐ-

LAPRA! 

 

A víz jóval ..............(1)................ területet foglal el a Földünkön, mint a szárazföld. A víz a légköri 

levegőből ........(2).......nyel el, amely mind a halak, mind a többi élőlény anyagcsere-folyamatai szempontjából 

elengedhetetlen. Az édesvízi halak számára a tengerek áthatolhatatlan akadályt képeznek, mert az ott uralkodó 

..............(.3.)............. közepette elpusztulnának. 

Hazánkban élő édesvízi halak közül a .............(4)............... a hidegkedvelő, a .............(5)… ...... meleg-

kedvelő halak közé sorolhatóak. A víz ...........(6)........ sebessége nagymértékben befolyásolja az élőlények pa-

takokban vagy folyókban való eloszlását. A közvetlen hatás mechanikai természetű, mert a halak testalakja és 

a víz ...........(7).........között ok-okozati kapcsolat van. Vannak olyan halfajok, amelyek egyaránt megélnek álló- 

és folyóvízben, de egyesek érzékenyek a vízáramlásra, például a ............(8).............. A víz megvilágítottsága 

kapcsolatban van a víz .............(9)...........-(v)el és annak átlátszóságával. 

A víz átlátszósága a benne lebegő állapotban levő szerves és .............(10)............anyagok mennyiségétől függ. 

 

harcsafélék, csuka, sebessége, szervetlen, mélység, nagyobb, oxigént, pisztrángfélék, sóviszonyok, áram-

lási 

 
5. feladat HIBAKUTATÁS 6 pont 
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Egy állítás nem igaz a képen látható élőlényekre vonatkozóan. A hibás állítás betűjelét másold át az 
ÉRTÉKELŐLAPRA! 

1.  
 

A. dámszarvas 

B. októberben kezd barcogni 

C. Európába betelepítették 

D. emlősállat 

E. a bikák nem váltják agancsukat  

2.  
 

A. napsütötte helyeken tanyázik 

B. tojásokkal szaporodik 

C. párzás idején megváltoztatja színét 

D. tavasszal áprilisban bújik elő 

E. hüllő 

3.  
 

A. dombvidéket kedvelő hüllő 

B. finom „unk” hangot ad ki 

C. veszély esetén hanyatt fordul 

D. vöröshasú unka 

E. kétéltű 

4.  
 

A. a rágcsálók osztályának tagja 

B. aranyos bábrabló 

C. 25-30 mm-es bogár 

D. lombkoronákban vadászik 

E. védett rovar 

 

5.  
 

A. órákon át képes teljesen mozdulatlanul várni 

B. petékkel szaporodik 

C. a hím jóval nagyobbak a nősténynél 

D. feje háromszög alakú 

E. a nősténye nagyobb termetű 

6.  
 

A. virágport szívogat 

B. kacsafarkú szender 

C. lepke 

D. éjszakai életmódot folytat 

E. villámgyors, mint a kolibri 

 



 

30. HERMAN OTTÓ Biológia verseny/Erdélyi forduló 2020. március 7. 5 

6. feladat VIRÁGKALENDÁRIUM 8 pont 

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

A feladat megoldásakor ügyelj arra, hogy először az állítást kell elolvasnod, és csak ezután kell hozzá-

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

 

    

A B C D 
 

1. ______ Évelő növény, virágzási ideje őszig elnyúlik. 

2. ______ Pillangós virágú, kellemetlen illatú gyom. 

3. ______ Ruderális gyomnövény, mely egy méter magasra is megnő. 

4. ______ A hűvös mikroklímájú bükkerdőket kedveli.  

5. ______ Kapaszkodó-csavarodó liánszárral rendelkezik. 

6. ______ Virágai kúp alakú fürtöt alkotnak. 

7. ______ Hármasan összetett levélkéi szőrösek, hüvelytermése is mirigyszőrös. 

8. ______ Harang alakú sziromlevelei pártává nőnek össze, hosszabb-rövidebb füzérekbe ülve. 

 

 
1. (3 óriás szitakötő – 3 földikutya) : (4 lápi póc + 1 fehér gólya) – 1 gólyatöcs = ____ 

 
2. 1 európai hód – [(1 virágos kőris × 7 rákosi vipera) +2 mocsári kardvirág] – 2 = ____ 

 
3. 4 jégmadár – (6 nagy hőscincér – 7 zöld varangy) = ____ 

 
4. 11 – (5 nagykócsag + 1 kockás sikló × 1 réti csík) = ____ 

 

5. 1 Hyla arborea × 1 Carduelis carduelis × 1 Crambe tataria + 1 Milvus milvus = ____ 

 

7. feladat VÉGTAGOK HALMAZA 10 pont 

Az állatok végtagjaival számolva oldd meg az alábbi műveletsorokat. A válaszokat másold át 
az ÉRTÉKELŐLAPRA! 
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8. 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 kettő̋, három vagy 
mind a négy válasz jó. A kiválasztott betűjelet másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA! A helyes betűjelet 

az alábbiak szerint kell megállapítanod. 
 

 

 

 

 

 

I. A vízirigó:  

1. Egész teste sötétbarna, a torka és a melle hófehér. 

2. Fiókái hamarabb úsznak, mint repülnek. 

3. Ivarérettségét egyéves kortól éri el. 

4. Természetvédelmi értéke 250 ezer forint. 

 

II. A nagy pele:  

1. A rovarevők rendjébe tartozik. 

2. Ősz végére akár három-négyszeresére is megnövelheti 

testtömegét. 

3. Hibernálási ideje 2 hónap. 

4. Éjszaka jár eleség után. 

 

III. A molnárgörény 
1. Ragadozó menyétféle. 

2. Búvóhelye a telepített, aljnövényzet nélküli erdők fáinak 

odúi. 

3. Futás közben hátát felgörbíti. 

4. Testéhez rövid farok és hosszabb mellső lábak társulnak. 

 

 

 

IV. A foltos szalamandra:  

1. Az év kétéltűje. 

2. Testének feltűnő mintázata mérgező voltára fi-

gyelmeztet. 

3. Kétéltű. 

4. Német területeken Feuersalamandernak neve-

zik. 

 

V. A zöld küllő:  

1. Piros sapkát viselő harkály. 

2. Vonuló madár. 

3. Táplálékának nagy részét hangyák alkotják. 

4. Röptében hallatott hangja „prutty-prutty-

prutty”. 

 

 
 

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 PÁRKERESŐ 10 pont 

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

 

1. SPALANX _____ 

2. _____ALBA 

3. ASIO ____ 

4. QUERCUS _____ 

5. _____GYÍK 

6. ___ APOLLO 

7. BOLDOGASSZONY___  

8. ____COLLURIO 

9. BARNAMEDVE 

10. MISGURNIS ____ 

A. ____ KÓCSAG 

B. LACERTA ____ 

C. ____ APOLLÓLEPKE 

D. ERDEI ____ 

E. ____ CALCEOLUS 

F. RÉTI_____ 

G. URSUS _____ 

H. ______GÉBICS 

I. ____ TÖLGY 

J. FÖLDIKUTYA 
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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! 

 

             A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. „Lapátfogú” vízi emlős. 
2. A 2018-as év emlőse.  
3. Mozgásforma. 
4. Ilyen varangy is van. 
 
A: Latin neve Lynx lynx. 

 

11. feladat ANAGRAMMÁK 10 pont 

Társítsd a képen megfigyelt fajt a neki megfelelő magyar név anagrammájával, fejtsd meg a pontos 
nevét, és írd a helyes megfejtésnek megfelelő számot az ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 

 
A B C D E 

 

ANAGRAMMÁK:     1. IKRÁT KONGÓ ÖCSÖT  

2. AMFORA DALOLT SANSZ 

   3. ADUNK LELKE LEVELES NYÜVE  

4. CIRMOS GÁRDA KIVÁR    

   5. ÁLMAGYAR INPUT 

 

 
  

1.           

2.           

3.           

4.           
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8. Bánsági növényritkaság. 

12. Feladat FAJFELISMERÉS 10 pont 

A következő feladatban a meghatározások és a képek segítségével 9 faj pontos nevét kell megfejtened. 

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

ÉRTÉKELŐLAPRA! 

 
1. Kellemes illatú, termesztett félcserje. 2. Európa legszebb és leg-

nagyobb bogara. 
3. A pontyfélék családjába tartozó, 
hegy és dombvidéki folyók lakója. 
 

 
4. A két nem tollazata egyforma, 
a tojó azonban nagyobb. 

5. Barlangokban lakó, 
repülő emlős. 

   6. Rózsás pelikánnak is nevezik. 

 
7. Pulsatilla patens  9. Eurázsiai, de főként 

Szibériában élő raga-

dozó. 

10. A fák „doktora”, 

más néven tarka har-

kály. 

 


