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1. feladat 

 

Melyik védett élőlény látható a következő magyar pénzérméken? 

 

 5 forintoson: …………………………………………………. 

 

 20 forintoson:………………………………………………… 

 

 50 forintoson:………………………………………………… 

 

6   

 

 

2. feladat 

 

Határozd meg az alábbi helyek földrajzi helyzetét. 

 

1. Kairó: hosszúság ___________° szélesség___________° 

 

2. Genf: hosszúság____________° szélesség___________° 

 

3. Nairobi: hosszúság____________° szélesség___________° 

 

4. New Orleans: hosszúság____________° szélesség___________° 

 

5. London: hosszúság____________° szélesség___________° 

 

20  
 

3. feladat 

 

Az alábbi feladatokban mennyiségi összehasonlítást kell végezned. El kell döntened két 

mennyiség („a” és „b”) nagyságrendi viszonyát. Három lehetséges variáció lehetséges. 

 

 

 A: „a” nagyobb, mint „b” 

 

 B: „b” nagyobb, mint „a” 

 

 C: „a” és „b” egyenlő nagyságú 

 

 

1. a. szélerősség a prérin 

b. szélerősség tölgyerdőben 

 

2. a. a koronás keresztes pók lábainak száma 

b. a koronás keresztes pók szemeinek száma 
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3. a. a lucfenyő tűleveleinek hossza  

b. az erdei fenyő tűleveleinek hossza 

 

4. a. a levegő páratartalma a gyepszinten 

b. a levegő páratartalma a lombkoronaszinten 

 

5. a. a talaj tápanyagtartalma a tölgyerdőben 

b. a talaj tápanyagtartalma a tajgán 

 

6. a. az oldott oxigén mennyisége a hideg tengerekben 

b. az oldott oxigén mennyisége a meleg tengerekben 

 

7. a. a különböző madarak hőmérséklettel szembeni tűrőképessége 

b. az állandó madaraink hőmérséklettel szembeni tűrőképessége 

 

 

 

4. feladat 

 

Egészítsd ki az alábbi hiányos mondatokat. 

 

A ………………………………………… két mozgása a …………………………….. körüli 

forgás és a …………………………………. körüli …………………………… A tengely 

körüli forgás iránya ……………………………………., időtartama ………….... nap. 

Következménye a ……………………… és az ……………………………. váltakozása. A 

Nap körüli ……………………………… időtartama: ………év, ………………...nap. Iránya 

………………………………………….. 

 

 

 

14  

13  
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5. feladat 

 

Fejtsd meg a rejtvényt és felelj a kérdésekre! 

 

a) Rétek, legelők muzsikusa 

b) Tölgyerdeink legnagyobb bogara 

c) Nevével ellentétben ez a bogár már áprilisban megjelenik a gyümölcsösben 

d) A hazánkban élő pelefajok közül ez a leggyakoribb 

e) Gátjaink védő, sokhasznú fája 

f) Ez a rovar meleg nyári estéken parányi fényjelekkel csalogatja párját 

g) Hazánkban élő cinegefaj 

h) Költöző madarunk, hazánkban fekete rokonaik is előfordulnak 

i) Hazánk területén átvonuló, nagy testű, pompás vörös-feketén tarkázott védett lúd 

j) A kormoránt így is nevezik 

k) Vizeink felszínén futkosó rovar 

l) Rétjeink talajszintjén vadászó, fekete-sárga harántsávozású pók 

 

  a)                           

    b)                          

c)                                  

      d)                    

      e)                    

  f)                               

      g)                  

      h)                      

 i)                              

  j)                          

    k)                           

   l)                        

 

 Megfejtés: ……………………………………….............. 

 

Mi okozza ezt a jelenséget?........................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………( 3 ) 

 

Mi a következménye?................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………........( 2 )  

 

Hogyan csökkenthető a jelenség?.................................................................................... 

………........................................................................................................................( 3 ) 

20   
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6. feladat 

 

Nevezed meg a betűkkel jelölt táplálkozási szinteket! 

 

 

  
 

A……………………………….. 

 

B……………………………….. 

 

C……………………………….. 

 

D……………………………….. 

 

Írd az állítások mögé a megfelelő táplálkozási szint betűjelét. 

 

a) Az élőhelyen nincs természetes ellensége: ______ 

b) Környezetük egyszerű anyagaiból építik fel testüket: ______ 

c) Növényevő állatok: _______ 

d) Az élőhely legnagyobb egyedszámú és ösztömegű élőlénye: ______ 

e) A csúcsragadozók táplálékául szolgáló élőlényei: _____  

f) Az élőhely legkisebb egyedszámú és legnagyobb méretű élőlényei: _____ 

 

10   

 

 

Összesen:  83   


	1. feladat
	Melyik védett élőlény látható a következő magyar pénzérméken?
	2. feladat
	Határozd meg az alábbi helyek földrajzi helyzetét.
	3. feladat
	A: „a” nagyobb, mint „b”
	B: „b” nagyobb, mint „a”
	C: „a” és „b” egyenlő nagyságú
	4. feladat
	Egészítsd ki az alábbi hiányos mondatokat.

