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X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

BIOLÓGIA 

 

7. OSZTÁLY 

 

 

Tanuló neve: __________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Osztálya: _____________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: ______________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: ___________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság érdekében!  

Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

 

 

  

 

 

 

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. FEBRUÁR 23.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

CÍM: MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


1. feladat: Milyen rendszertani osztályba (hüllő/ emlős/ kétéltű/ madár/ rovar) sorolandóak a felsorolt 

állatok? Hol élnek? (trópus/ sivatag/ szavanna/ mediterrán)     16 / ___ 
 

élőlény osztály élőhely 

pl: vörös uakari emlős trópus 

hárpia     

dromedár     

pávián      

marabu     

szkarabeusz     

csíkos tanrek     

óriás énekeskabóca     

fekete kajmán     

 

2. feladat: Válaszolj számokkal.         5 / ___ 

Hány növényzeti öv van a Földön?     ____________________ 

Mennyi az évi középhőmérséklet az egyenlítői éghajlaton?  ____________________ 

Hány szint van a trópusi esőerdőben?    ____________________ 

Mennyi az évi csapadék mennyiség a sivatagokban?  ____________________ 

A világ legkisebb hüllője egy törpe gekko. Mekkora?  ____________________ 

 

3. feladat: Old meg a keresztrejtvényt.        10 / ___ 

1. Afrikai szavannákon élő emberszabású majom.      

2. Fán lakó növények.         

3. Ez alapján különböztethetőek meg az antilopfajok.     

4. Ezen az éghajlaton a csapadék mennyisége több mint évi 1500 mm.  

5. Ezért versengenek a trópusi esőerdő növényei.     

6. A madárpók testét kívülről ez borítja.      

7. Ilyen táplálkozású a gorilla.        

8. Fás-füves szavanna jellegzetes fája.       

9. A leggyorsabban futó ragadozó.       

10. Ilyen termése van a kakaófának.  

 



1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

 

4. feladat: Ismerd fel az élőlényeket a képrészlet alapján.     6 / ___  

   

________________________ ________________________ ________________________ 

   

________________________ ________________________ ________________________ 

5. feladat: Igaz vagy hamis?         5 / ___ 

A teve púpja vizet raktároz, ezáltal jól viseli a vízhiányt.   _________________ 

 A macchia afrikai szúrós, tüskés bozót.     _________________ 

 A kakukkfű, a levendula és a rozmaring mediterrán félcserjék.  _________________ 

 A banán 6-8 méter magasra is megnövő fűféle növény.   _________________ 

 A sivatagi róka kicsi fülein át hűti testét.     _________________ 

 

 

 



6. feladat: Kösd a tulajdonságokat a megfelelő élőlényhez.     6 / ___ 

gorilla 

 mindenevő 

 

orángután 

 emberszabású majom 

 
 Afrika 

 
 sohasem jár felegyenesedve 

 
 Ázsia 

 
 nyugati és keleti fajok 

  

 Összesen: 48p/ 


