
Monorierdei Fekete István Általános Iskola X. TOLLFORGATÓ 1. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

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

www.fekete-merdo.sulinet.hu 

 

 

 

 

 

 

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

BIOLÓGIA 

 

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 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: Válaszolj a kérdésekre 2-2 szóval.       10 / ___ 

a. Mi a feladata? 

gyökér:  _________________________________ _________________________________ 

 szár:   _________________________________ _________________________________ 

 levél:  _________________________________ _________________________________ 

b.  Jellemezd a sejtet méret (1) és alak (1) szerint. 

 _________________________________ _________________________________ 

c. Milyen részei vannak a szöveteknek (2)? 

 _________________________________ _________________________________ 

2. feladat: Ismerd fel a definíciót.         5 / ___ 

Az élővilág szerkezeti és működési egysége.     ____________________ 

Az élőlények legkisebb, önálló életre képes alaki és működési egysége.   ____________________ 

Olyan élőlény, mely szervetlen anyagokból építi fel saját szerves anyagait.  ____________________ 

Az élővilág legmagasabb szerveződési szintje, maga az élettér.    ____________________ 

Egy életműködést végző szervek együttese.       ____________________ 

3. feladat: Írd le a fotoszintézis folyamatát. Készítsd ábrát is.     10 / ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. feladat: Szövettípusok - Töltsd ki a keresztrejtvényt?      6 / ___  

1. vér:         

2. nyúlványos, csillag alakú sejtek:      

3. szilvamagalakú sejtek:      

4. ilyen izomszövet a belső szervek izomzata:     

5. gömbölyű sejtek csoportosan helyezkednek el:    

6. nagy az ingerelhetőségük:  

5. feladat: Milyen szövetet látsz a képen?        4 / ___ 

          

 

 

6. feladat: Karikázd be a helyes választ.         8 / ___ 

Mitől rugalmasak a csontok?    Melyik nem jellemző a laza rostos kötőszövetre? 
 

A) a szervetlen anyagoktól     A) nincsenek benne vérerek  

B) a sejtek víztartalmától     B) van sejtközötti állománya  

C) a csontszövet szerves anyagaitól   C) sejtjei szabálytalan alakúak  

D) a mésztől      D) megtalálható az irhában 
 

Melyek zsírban oldódó vitaminok?    Melyik nem folytonos csontösszeköttetés? 

A) A-, B-, C-, D-vitamin     A) varrat    

B) B-, E-, C-vitamin      B) porc 

C) A-, D-vitamin      C) ízület 

D) B, K, D-vitamin      D) összenövés 
 

Miből alakult ki a keresztcsont?    Melyik csak növényi sejtalkotó? 

A) a felkarcsontból      A) sejtfal 

B) a mellcsontból      B) sejtmag 

C) a bordákból      C) sejtplazma 

D) csigolyákból     D) sejtszervecskék 
 

Hány vörösvérsejt van egy mm3 vérben?   Melyik nem vírus által okozott betegség? 

A) 4-5 millió       A) influenza 

B) 10-12 millió      B) TBC 

C) 4-5 ezer       C) AIDS 

D) 6-8 ezer       D) veszettség 
 



7. feladat: Nevezd meg a bőr részeit.        7 / ___ 

 

 

 

ÖSSZESEN: 50 / ____ 

 

 

 

      

 


