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Monorierdei Fekete István Általános Iskola IX. TOLLFORGATÓ 2. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

Tel./Fax: 06-29-419-113 

www.fekete-merdo.sulinet.hu 
 

 

 

 

 

 

IX. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

MATEMATIKA 

 

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. JANUÁR 23.  

 

 

CÍM: MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
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A második forduló feladatai is a Nemzeti Parkokról szólnak. Ahol lehet rajzolj, tervezz, számolj, indokolj! 

 

1. A Körös-Maros Nemzeti Park területén élő védett madarakról már az I. fordulóban is 

több feladat volt. Nézz utána, mielőtt válaszolnál! Melyik a valószínűbb? A helyes választ 

húzd alá! 

a) a túzoktyúk tömege átlagosan: 2500 g; 300 dkg; 4,5 kg; 0,01 t 

b) a túzokkakas magassága: 500 mm; 100 cm; 20 dm; 3 m 

c) a barna rétihéja szárnyfesztávolsága: 50 cm; 50 dm; 50 mm; 120 cm 

d) a kék vércse testhossza: 30 mm; 30 cm; 30 dm; 0,2 m 

e) a kék vércse fészekalja: 2-3 tojásos; 3-4 tojásos; 5-6 tojásos; 10-12 tojásos 

 

 

 

 

 

2. A Körös-Maros Nemzeti Park területén található a Körösvölgyi Állatpark, amelynek 

lakóiról sok érdekességet megtudhatunk. A különböző récék gyűrűzésük alapján 

követhetőek. A kontyos récék közül a legidősebb 5 éves 9 hónapos és 4 napos volt. A 

csörgő récék esetében a legidősebb csak 4 éves 2 hónapos és 24 napos. A kendermagos 

récéknél pedig csak 1 éves 10 hónapos és 18 napos.  

a) Hány naposak voltak a récék? 

b) Hány nappal idősebb a kontyos réce a csörgő récénél illetve a kendermagos récénél? 

Mennyi a „korkülönbség” a csörgő réce és a kendermagos réce között? 
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3. A legtávolabbi gyűrűzési és megkerülési hely távolsága  a csörgő récék esetében a 

legtöbb: 2092 km. Egy kendermagos récénél 1592 km; egy kontyos récénél pedig 1268 

km. Mindegyik esetben az egyik hely Magyarországon volt. Keress olyan távolságokat – 

legalább hármat mindegyikre - , amelyek megegyeznek az előbbiekben felsoroltakkal! Az 

adatokat foglald táblázatba vagy térképen ábrázold! Vedd figyelembe a madarak 

vonulási útját!  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A Körösvölgyi Állatpark lakóiról állítunk valamit. Döntsd el, igazak vagy hamisak az 

állítások! Számadatokkal igazold véleményedet! 

a) A nyuszt jobb „magasugró”, mint a vörös róka ............................................................  

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

b) A mosómedve gyorsabb „futó”, mint a vörös róka.......................................................  

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

c) A gímszarvas a nap 2/3 részében „eszik”  ....................................................................  

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

d) A barátréce fiókái kb. 10 nappal rövidebb idő alatt kikelnek, mint az örvös galamb 

fiókái  ..............................................................................................................................  

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

 

5. A Körösvölgyi Állatparkban élő állatok fejlődését folyamatosan követik az állatorvosok 

és a gondozók. Rendszeresen megmérik az állatok tömegét is.  

a) A dámszarvasok és a gímszarvasok között elég nagy az eltérés. 3 dámszarvas (1 tehén 

és 2 borjú) tömege összesen 80 kg. Ha a tehén a saját borjával áll a mérlegre, akkor 60 

kg-ot mutat. A bikaborjú tömege 2-szerese a tehén borjáénak. 

Hány kg-os a 3 dámszarvas külön-külön? 

b) A gímszarvasbika egyedül 2-szer olyan nehéz, mint a 3 dámszarvas. A tehén a 

borjával együtt ennek csak 
 

 
 része. A tehén és borja közti arány ugyanannyi, mint a 

dámszarvasnál volt. 

Hány kg-os a 3 gímszarvas külön-külön? Részletes indoklást kérünk! 
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6. BETŰSZÁMTAN: Az azonos betűk azonos számokat jelölnek, a különböző betűk más 

számokat! Keressetek több megoldást mind a két esetben! 
 

a)  B A R N A 

 -  R É T I 

   H É J A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A Az 5. osztályosok azon vitatkoznak, hogy a 10 Nemzeti Park közül melyikbe 

látogassanak el. Sára azt szeretné, ha az elsőként megnyílt Nemzeti Parkba mennének. 

Anna viszont a 2017-ben fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Nemzeti Parkok egyikét 

választaná. Laura azon gondolkozik, hogy Monorierdőhöz a Kiskunsági vagy a Duna-

Ipoly Nemzeti Park van közelebb. Mivel nem sikerül megegyezniük, ezért 

osztályfőnökük javaslatára ezeket egy-egy cédulára írják, hogy sorshúzással döntsenek.  

a) Hány cédulát tesznek a dobozba? ..................................................................................  

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

b) Melyik lánynak van a legnagyobb esélye, hogy az általa javasolt helyre mennek?  .....  

Mekkora ennek a valószínűsége? Miért? .......................................................................  

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

c) Kinek a javaslata teljesülhet a legkisebb valószínűséggel?  ..........................................  

Mekkora ez? ...................................................................................................................  

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

d) Melyik Nemzeti Park nyílt meg elsőként és mikor? ......................................................  

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

e) Hány Nemzeti Park ünnepli fennállásának 20. évfordulóját 2017-ben?  .......................  

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

Sorold fel ezeket! ...........................................................................................................  

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

 

 

8. Farmoson, a Nagy-Nádas szélén álló egykori gátőrház udvarán működik a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóság Madárvártája, mely a fészkelő és az átvonuló 

madárállományról gyűjt adatokat tavasztól őszig. Idén 296 olyan madarat fogtak be, 

amelyet tavaly gyűrűztek.  

Hány madarat gyűrűztek az előző évben, ha 26 %-ukat nem fogták be idén? 
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b)  T Ú Z O K 

 +  T Y Ú K 

  T O J Á S 
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Összesen: 56  


