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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Földrajz – Biológia levelező 

Döntő 

7-8. 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 hosszúbélyegzőt is tenni!  



1.a) Nevezed meg a betűkkel jelölt táplálkozási szinteket! 

  

A ………………………………………………..  

B ………………………………………………..  

C ………………………………………………..  

D ……………………………………………….. 

b) Írd az állítások mögé a megfelelő táplálkozási szint betűjelét.  

Az élőhelyen nincs természetes ellensége: …………… 

Környezetük egyszerű anyagaiból építik fel testüket: ………….. 

Növényevő állatok: …………….  

Az élőhely legnagyobb egyedszámú és össztömegű élőlénye: ………….. 

A csúcsragadozók táplálékául szolgáló élőlényei: …………..  

Az élőhely legkisebb egyedszámú és legnagyobb méretű élőlényei: ………… 

 10p/ 

2. A legnépesebb állatcsoport az ízeltlábúak törzse. Nagyon változatos az egyedfejlődésük. Írd az állatok 

neve mellé az egyedfejlődésük betűjelét!  

A) átváltozás nélküli fejlődés B) átváltozás C) kifejlés 

D) teljes átalakulás  

olasz sáska: …………… káposztalepke: …………. szitakötő: …………….. 

házi légy: ……………… szilvamoly: ……………. katicabogár: …………….. 

madárpók: ……………… folyami rák: …………….. 

 8p/ 

  



 

3. Hasonlítsd össze az óceánok és a szárazföldek felmelegedését és lehűlését! Mindez hogyan befolyásolja 

a partvidék éghajlatát? 

…………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 8p/ 

4. Az alábbi feladatokban mennyiségi összehasonlítást kell végezned! Három lehetséges variáció 

lehetséges. A helyes betűjelet írd a sor végére! 

A: „a” nagyobb, mint „b”  

B: „b” nagyobb, mint „a” 

C: „a” és „b” egyenlő nagyságú 

 

a. tejfogak száma    b. csontfogak száma    ……………………………… 

a. a gyermek csontjainak száma  b. a felnőtt csontjainak száma  ……………………………… 

a. nők átlagos életkora   b. férfiak átlagos életkora   ……………………………… 

a. csigolyák száma    b. bordák száma    ……………………………… 

a. Tokió lakossága    b. Párizs lakossága    ……………………………… 

a. a Föld legmagasabb pontja  b. a Föld legmélyebb pontja   ……………………………… 

a. Mátra átlagmagassága  b. Bükk átlagmagassága  ……………………………… 

a. jerke lábainak száma  b. suta lábainak száma   ……………………………… 

 8p/ 

5. Csoportosítsd a hegységeket betűjelük beírásával! 

 

A) Skandináv-hg. B) Pireneusok C) Rodope D) Urál E) Atlasz F) Nagy-Vízválasztó-hegység G) Kordillerák H) 

Pennine-hegység I) Szaján J) Andok  

Röghegységek: .................................................................................................................................................... 

Gyűrthegységek: .................................................................................................................................................. 

 10p/ 

  



6. Fejtsd ki a dohányzás élettani hatásait! 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 8p/ 

 Elérhető pontszám: 52/ 


