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III. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

BIOLÓGIA 
 

7-8. OSZTÁLY 
 
 

 
 

 

 
Tanuló neve, osztálya: _____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Iskola neve, címe: _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Felkészítı tanár neve: ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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1. Az állatok kétféleképpen kezdhetik életüket. Némelyek anyjuk testében fejlıdnek 
születésükig, mások, anyjuk testén kívül, petébıl, ikrából, tojásból kelnek ki. 
Csoportosítsd az élılényeket szaporodásuk szerint! Írd a betőjeleket a megfelelı 
szaporodási módokhoz! 

 

pete: ………………………………………………………………………………… 

 

tojás -  lágyhéjú: …………………………………………………………………. 

- meszeshéjú: …………………………………………………………………. 

elevenszülı – álelevenszülı : ………………………………………………………………. 

méhlepényes : ………………………………………………………………………………. 

ikra : ………………………………………………………………………………………… 

 

a) nílusi krokodil b) rénszarvas c) bıgımajom d) kolibri e) hering f) palackorrú delfin 

g) siketfajd h) anakonda i) nagypele j) hiúz k) madárpók l) lemming m) macskabagoly 

n) heringcápa 

 /14p 

2. A legnépesebb állatcsoport az ízeltlábúak törzse. Nagyon változatos az 
egyedfejlıdésük. Írd az állatok neve mellé az egyedfejlıdésük betőjelét! 

 

a) átváltozás nélküli fejlıdés 

b) átváltozás 

c) kifejlés 

d) teljes átalakulás 

 

olasz sáska: ………….. 

káposztalepke: ……….. 

szitakötı: …………….. 

méh: …………………. 

házi légy: ……………. 

szilvamoly: ………….. 

katicabogár: …………….. 

madárpók: ……………… 

cserebogár: ……………... 

folyami rák: …………….. 
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burgonyabogár: 

…………. 

gyötrıszúnyog: ………….
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3. Némelyik állat minden erejével azon igyekszik, hogy utódait a lehetı legjobb 
kilátásokkal indítsa el az életben. Biztonsága érdekében fészket épít álcázott 
bejárattal, petéjét – ikráját kemény falú tokban rakja le, vagy eltemeti, esetleg 
magán hordozza, olykor rejtegeti. Melyik állatra ismertél a jellemzık alapján? 

 

a) A párosodás után körülbelül egy hónappal a nıstény 20 – 90 fehér színő, bırhéjú 

tojást rak, majd növénydarabkákkal befedi a fészket . Ezután valamelyik szomszédos 

tocsogó sarkába temetkezik, s nem hagyja el ırhelyét , amíg ki nem kelnek a 

kicsinyek.  

________________________ 

 

b) A______________________mélyen az Antarktisz belsejében költ. Fészke nincs, 

a kipottyantott tojást / hogy megvédje a hidegtıl / a mama rögtön a lába közé fogja , 

de nem kezd kotlani rajta , hanem odatotyog a hímhez , és átadja neki. 

 

c) A z_______________________ kölyke mindössze öt hetet tölt az anyaméhben , 

azután a szülıcsatornán át elıbújik . Anyja hasának sőrő szırzetében a mogyorószem 

nagyságú , fejletlen és vak poronty felküzdi magát az erszényig .  

 

d) A_______________________nınemő lárvái közül csak néhány kiváltságos 

egyednek jut királyi étek . A kolónia sok ezernyi nınemő lárvája kikelése után csak 

három napig kap a királyi étekbıl , utána csak virágport , és mézet kap . Belılük lesz a 

kiváltságosok táplálója , gondozója. 

 

e) A_______________________két tojást rak a sziklákból kiálló , szirten lévı , 

ágakból összeeszkábált fészkébe . A tojó és a hím folyamatosan hordja a táplálékot a 

fiókáknak , melyek közül csak az egyik marad életben , az erısebb , a szemfülesebb.  
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4. Mit jelent a WWF? Írj róla egy kilenc – tíz mondatos tájékoztatót! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 
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5. Fejtsd meg a rejtvényt, melynek megoldása egy, ivadékairól gondoskodó 
anyaállat jellemzı tulajdonsága? 

 

1. Patája szívókorongként mőködik.  

2. Az összetett gyomor része.  

3. „Tömeges öngyilkosság „jellemzı e fajra.  

4. Jégbarlangban hozza világra 2-3 kicsinyét.  

5. A kékbálnának a feje búbján lévı érzékszerv része.  

6. A siketfajd csıre.  

7. A makktermés része.  

8. A tengerben élı virágállat.  

9. Gyilkos horkának is nevezett delfinfajta.  

10. Énekével csalogatja 30 m-es párját.  

11. A levele éllel fordul a Nap fele.  

 

1                  

2                      

3                         

4                            

5                          

6                           

7                        

8                        

9                             

10                          

11                             
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