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NÉV:  

Biológia 7-8. osztály 

 

I. A növényeknek szükségük van tápanyagokra. Túlnyomó többségük ezeket a levegőből és a 

talajból szerzi be, ám van néhány, amelynek más forrása van: élő állatokat fog, majd zsákmánya 

testét feloldva hasznosítja azokat. A felsorolt növényeket sorold be a megfelelő csoportba! 

önellátók: __________________________________  

élősködők: _________________________________  

ragadozók: _________________________________  

 

1. erdei fenyő 2. paprika 3. kancsóka 4. bibircses nyír 5. monília 6. napraforgó

 7. fagyöngy 8. lián 9. vénusz légycsapója  10. gyertyán  11. aranka 

 12. harmatfű 13. rence 

 13p/ 

II. Egy dolog a táplálékot megtalálni, de más feladat összegyűjteni az élelmet vagy elfogni a 

zsákmányt. Sok állat testfelépítése úgy alkalmazkodott életmódjához, hogy speciális szájszerve 

vagy végtagjai segítségével a leghatékonyabb módon végezhessék ezt el. Alkoss párokat a speciális 

szájszervek és az állatok csoportjából! 

 

A: kúpos csőr a: vörhenyes kolibri 

B: pödörnyelv b: elefánt 

C: tépőcsőr c: szirti sas 

D: nyújtható állkapocs d: potugál gálya 

E: csőszerű csőr e: Szent Péter hala 

F: csalánsejtek f: kék bálna 

G: szilák g: házi veréb  

H: lemezes csőr h: nyári lúd 

I: karok i: folyófűszender 

J: ormány j: tintahal 

 10p/ 
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III. Az ember egyik életjelensége a táplálkozás. Ez biztosítja számára az élethez, és a mindennapi 

tevékenységhez szükséges energiát. A következő táplálkozási szerveket tedd helyes sorrendbe! 

 

1. garat 2. patkóbél 3. szájnyílás 4. gyomor 5. végbél - nyílás 6. vékonybél 7. nyelőcső 

8. féregnyúlvány 9. szájüreg 10. vastagbél 11. végbél 

 _______________________________________________  

 11p/ 

 

IV. A táplálkozással nem csak szervezetünk egészséges működését biztosítjuk, hanem megelőzzük 

a különböző betegségek kialakulását. Írj egy rövid értekezést az egészséges táplálkozásról! 

/Hogyan kell táplálkoznunk/ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 5p/ 



V. A táplálkozással foglalkozik az öt képrejtvény is. 

 

1. 

 + ré  

 

 ____________________________  

2. 

 + Ő +  

 

 ____________________________  

3. 

 +  R +  

 ____________________________  

4. 

 S +  

 ____________________________  

5. 

 + Ő  

 ____________________________  

 10p/ 

 



VI. A keresztrejtvény megfejtése is egy táplálkozási szerv. 

 

1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
                

1. A ragadozónál agyarrá fejlődik. 

2. Vizeletet tárol. 

3. A mozgás aktív szerve. 

4. A lepke lárvája. 

5. Haslábbal mozog. 

6. Az elefánt metszőfoga. 

7. Az ízeltlábúak testtája. 

8. Emberszabású. 

9. Élősködő rovar. 

10. Alapanyaga szaru. 

 10p/ 

 

 Összes pont: 59p/ 


