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IX. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

TERMÉSZETISMERET 

  

5-6.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: 2016. December 07. 
(A 2. FORDULÓ FELADATAI NOVEMBER 30-ÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

../Tollforgató%202015%20első%20forduló%20kész/www.fekete-merdo.sulinet.hu


1. Milyen növényről van szó? 

húsvéti rozmaring:__________ starking:__________ 

ceglédi arany:__________ saszla:__________ 

balatoni rózsa:__________ jonagold:__________ 

csabagyöngye:__________ hópehely:__________ 

 8p/ 

2. Írj minél több hasonlóságot és különbséget a kökény és a vadrózsa között! 

Hasonlóságok:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Különbségek:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 10p/ 

3. Hazánk melyik arborétumáról van szó? Egészítsd ki a hiányzókat! 

- Békés megyében, a Hármas-Körös legnagyobb holtága mentén elterülő arborétum, a 

hajókirándulásokra is lehetőséget ad. ___________________________________________  

Létrejötte _________________________ nevéhez köthető. 

Népszerű elnevezése:____________________________ 

- Pest megyében, Veresegyháza közelében elhelyezkedő, az ország legjelentősebb, 

növényanyagban leggazdagabb botanikus kertünk. ________________________________  

Növényfajok száma:_______________________ 

Fészkelő madárfajok száma:____________________ 

- Veszprém megyében, Magyarország legmagasabban fekvő arborétuma: ______________  

 _________________________________________________________________________  

Itt csörgedezik:__________________________ 

A legöregebb kocsányos tölgy kora:________________________ 

 9p/ 

4. Hol készülhettek hazánkban ezek a képek? Pontos megnevezést kérek!  

   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 12p/ 

 

5.a) Mire gondoltam? Az állatok melyik csoportjába tartozik testfelépítését nézve? 

Éjjel, nappal hálót szövök, Föld alatt sötétben ásom, 

és azon át föl-le jövök. éjjel-nappal a lakásom. 

___________________________________________________________________________ 

 

Lassan vánszorogva mászom, Rügyet, falevelet rágok, 

a házamat sose látom. négyévenként kárt csinálok. 

___________________________________________________________________________ 

Az erdőket járja, Mindig mosdik, 

nevét kiabálja. de sosem törölközik. 

___________________________________________________________________________ 

 12p/ 

b) Válassz ki egyet a kitalált állatok közül, és írj róla részletesen! (testfelépítés, életmód, 

szaporodás, stb.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 7p/ 

 Elérhető összes pont: 58/ 

 


