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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Biológia - Földrajz levelező 

7-8. 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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

 



1) Ismerd fel az alábbi gyógynövényeket! Írd alá legjellemzőbb gyógyhatását! Közülük néhányat 

fűszerként is használunk, jelezd ezt F betűvel! 

 

     
 

…………………………………     …………………………………      ………………………………… 

…………………………………     ………………… ……………..       ………………………………… 

…………………………………     ………………… ………………     ………………………………… 

 

    
 

…………………………………     …… ……………………………      ………………………………… 

…………………………………     ………………….………………      ………………………………… 

…………………………………     ………………….………………      ………………………………… 

 14p/ 

2.a) Melyek azok a szövettípusok, amelyek megtalálhatók a kéz bőrében! 

 

A) bőrszövet  B) mirigyhám C) porcszövet D) többrétegű el nem szarusodó hám E) tömött rostos 

kötőszövet F) zsírszövet 

.......................................................................................................................................................................  

 

b) A bőr sokrétű feladatot lát el. Ha huzamosabb ideig a napon tartózkodunk, a bőrünk lebarnul. Nevezd 

meg azt a szövettani réteget, ahol a lebarnulásért felelős festéksejtek vannak! 

.......................................................................................................................................................................  

 

c) Főképpen mely típusú (hullámhosszú) napsugaraktól védik a bőrt a napvédő krémek? 

.......................................................................................................................................................................  

 

d) Milyen következményei lehetnek a túlzásba vitt napozásnak? Nevezz meg három káros 

következményt! 

.......................................................................................................................................................................  

e) A napozás során a test felmelegszik. Nevezd meg a kültakaró két részletét, amelyek működésükkel 

védik a szervezetet a túlhevüléstől! Írd le azt is, hogyan valósul meg a hűtő hatás! 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 11p/ 



3. a) Három élőlény rajzát látod. Tanulmányozd ezeket és oldd meg az alábbi feladatokat! Írd a 

megfelelő betűjeleket az állítások után! Ahová egyik betűt sem tartod helyesnek, oda tegyél X jelet! 

 
Van sejtszája.  ……………………………………………. 

Sejtfal határolja. ………………………………….………. 

Autotróf anyagcserére is képes.  ………………………………… 

Vizek aljzatán képes önálló helyváltoztató mozgást végezni. …………………………………… 

Prokarióta (sejtmagnélküli) egysejtű.  …………………………………… 

 

b) A „C”-hez hasonló mozgású sejtek az emberi szervezetben is előfordulnak. A felsoroltak közül 

melyek? Írd a helyes válasz betűjelét a vonalra! 

A) A hímivarsejtek. B) A petesejtek. C) Egyes fehérvérsejtek. D) Egyes vörösvérsejtek. E) Az 

ellenanyagok (antitestek) ………………………………………………………….. 

 

c) Az „A”-hoz hasonló mozgású sejtek az emberi szervezetben is előfordulnak. A felsoroltak közül 

melyek?  

A) A hímivarsejtek. B) A petesejtek. C) Egyes fehérvérsejtek. D) Egyes vörösvérsejtek. E) Az 

ellenanyagok (antitestek) …………………………………………………… 

 8p/ 

 

4) Melyik földrajzi felfedezőket rejtik az alábbi dátumok? Nemzetiségüket és az eseményt is írd le! 

1492: ______________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

1497.07.08: _________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

1519-22: ___________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

1770.04.19: _________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

1909.04.06: _________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

1911.12.14: _________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

1969.07.20: ________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 

 21p/ 



5) Az évszázadok alatt a városokat különböző jelzőkkel, tulajdonságokkal ihlették. Mely városok 

ezek? 

„A leghűségesebb város”………………………………………………………………….………………. 

„Kálvinista Róma”………………………………………………………………………………………… 

„Bodrogparti Athén”…………………………………………………………………………….………… 

„Hírös Város”………………………………………………………………………………….………….. 

„A Királynék Városa”…………………………………………………………………………….………. 

„A napfény városa”…………………………………………………………………………….…………. 

 6p/ 

6) Földrajzi helyek adták nevüket néhány cukrászdában fogyasztható terméknek. Írd a vonalra a 

meghatározások alapján a finomságok nevét! 

Hegység, ahol a Duna ered.                                                         

……………………………………………………….. torta 

1,5 millió magyar otthona a hazánktól DK-re fekvő országban.       

……………………………………-i vargabéles 

Hegység, melynek legmagasabb pontja a Gerlachfalvi-csúcs.            

…………………………………………….csúcs 

A Duna két partján fekvő város az é.sz.48° és a k.h.16°-án.              

…………………………………………-er torta 

Duna menti szlovák város Ausztria és Magyarország határainak közvetlen közelében. 

…………………………………………..-i kifli 

 5p/ 

 

 Elérhető pontszám: 65/ 


