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BIOLÓGIA 

 

7. 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! 
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1. feladat: Rajzolj egy földgömböt. Jelöld rajta az 5 nevezetes szélességi kört és az 5 éghajlati övezetet. 

                            11 / ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. feladat: Elemezz egy kanadai klímadiagramot. Válaszolj a kérdésekre.           9 / ___ 

 
Mennyi az évi csapadék mennyiség? 

Mennyi az évi középhőmérséklet? 

Mekkora az évi közepes hőingás? 

Melyik hónap a legmelegebb? Hány fok van ekkor? 

Melyik hónapban esik a legkevesebb csapadék? Milyen formában? 

Melyik éghajlatot ábrázolja a diagram? 

Hány évszak alakult ki ezen az éghajlaton? 

 

 

  



3. feladat: Helyezd el az élőlényeket a megfelelő táblázati oszlopban.           15 / ___ 

 

anakonda  csimpánz  datolyapálma  dromedár 

jaguár   nagy kudu  nyílméregbéka háromujjú lajhár 

orángután  passzán  tigris   óriás énekeskabóca 

paratölgy  szurikáta  paradicsommadár 

 

trópusi esőerdő ázsiai dzsungel afrikai szavanna sivatag mediterrán vidék 

     

     

     

     

 

4. feladat: Egészítsd ki a szöveget.                 10 / ___ 
 

5-10, 17, 20, csapó, egészségünkre, föld, globális felmelegedés,  

klímaváltozás, régióban, szarvasmarhatartásra 
 

2019. augusztusában borzalmas képek láttak napvilágot a lángoló Amazonas-esőerdőről. Van, amin égbe 

__________________ tűzoszlopok és a mindent beborító füst látszik, és van olyan, űrben készült felvétel, 

amin foltokban izzik Dél-Amerika.  

Erdőtüzek máskor is előfordultak, de idén megdőlt a 2013-as rekord, január és augusztus között 74 000-et, 

augusztus 20-a óta pedig 9500-at észleltek a __________________. Ehhez nagyban hozzájárul a 

__________________ okozta, egyre súlyosbodó szárazság, komolyabb problémát azonban az erdőirtások 

jelentenek, amivel a __________________ teremtik meg a helyet. Az elmúlt ötven évben az amazonasi 

esőerdők __________________ százaléka vált az irtások áldozatává.  

Persze együtt érezhetünk a füstbe borult Saõ Paolóban élőkkel, elmélkedhetünk azon, hogy vajon mi lesz az 

itt élő őslakosokkal vagy az __________________millió állatfajjal, de tudnunk kell, hogy ez nemcsak egy 

messzi-messzi kontinens, hanem az egész világ problémája.  

Az Amazonas-esőerdőt nem véletlenül nevezik a __________________ tüdejének is, ugyanis a bolygó 

légkörében található oxigén __________________ százalékát termeli ki, elnyeli az üvegházhatású szén-

dioxidot, valamint megtisztítja a levegőt. Amikor a fák égni kezdenek, szén-dioxid szabadul fel, ami nem 

csupán az __________________ káros, de még a globális felmelegedést is felgyorsítja. Minél kisebb egy 

erdő, annál kevesebb szén-dioxidot tud elnyelni. A trópusi esőerdők nélkül az üvegházhatás valószínűleg 

még erősebb lesz, az éghajlatváltozás pedig súlyosbodhat.  

Felmerülhet a kérdés, hogy mi lehet a legrosszabb, ami történhet. A __________________ és az erdőirtások 

együttes erővel akár az amazóniai esőerdő teljes pusztulását is okozhatják. Egy 2016-os tanulmány szerint 

ez kétféleképpen következhet be: vagy az átlaghőmérséklet 4 fokos emelkedésével, vagy az erdős területek 

40 százalékának kiirtásával.  

 



5. feladat: Old meg a rejtvényt. A megjelölt betűkből egy értelmes szót kapsz. Mi a szó? Mit jelent?

                          10 / ___ 

1. A banán látszólag fa termetű, valójában 6-8 méter magas _______________.  

2. Április 22.-én tartandó Zöld nap.        

3. Afrikai emberszabású majom.        

4. Talajlakó gyűrűsféreg.         

5. A legfiatalabb nemzeti parkunk.        

6. Az egyik élettelen környezeti tényező.       

7. Mixotróf táplálkozású egysejtű.        

8. Óriáskígyó szaporodási módja.  

 

1.       
            

2.     ___      
        

3.        
           

4.              
     

5.       
            

6.      
             

7.     ___              

8.            
       

 

 

 Összes pont: 55p/ 

 

 

 

 

 

 

 

A feladatlapot a rajzos feladat kivételével, tollal töltsd ki ügyelve a külalakra és a helyesírásra is. 

 

A döntő feladatai a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet, valamint a tengerek és hegyvidékek élővilágát 

foglalja magába.  

 

Jó versenyzést kívánok! 

 


