
 

 

XV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

 

Földrajz – Biológia 

 

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! 
  

 
Monorierdei Fekete István Általános Iskola   

 

 Monorierdő, Szabadság u.  43. 2213   

 

06 - 29 - 419 - 113   

tollforgato@monorierdoiskola.hu   

  
http s : //monorierdoiskola.hu/   

  



1. Melyik országban találhatók az alábbi híres vízesések? 

Iguazú - vízesés: ________________________________________________________  

Angyal - vízesés: ________________________________________________________  

Victoria - vízesés: _______________________________________________________  

Niagara - vízesés: _______________________________________________________  

Detian - vízesés: ________________________________________________________  

Plitvicei vízesések: ______________________________________________________  

 11p/ 

 

2. Töltsd ki a táblázatot! 

 

 ország fővárosa 

Piramisairól híres   

Afrika legfejlettebb országa   

Zászlaján juhar levél látható   

Legmagasabb pontja a Fuji   

Ebben az amerikai országban 

portugálul beszélnek 

  

a Föld legnagyobb országa   

 

 12p/ 

 

3. Helyezd el az idővonalon a felsorolt földtörténeti eseményeket! Írd az események sorszámát a 

megfelelő négyzetbe! (Három négyzet üresen marad.) 

 

ős- és előidő óidő középidő újidő 

harmadidőszak 

újidő 

negyedidőszak 
     

 

1. A Himalája kiemelkedésének fő időszaka.  

2. Ekkorra jött létre az észak-amerikai kontinens magját alkotó ősmasszívum.  

3. Ekkor alakultak ki a Föld legjelentősebb feketekőszén-telepei.  

4. A dinoszauruszok virágkora.  

5. Az őslégkör és az ősóceán kialakulása.  

6. A (belföldi) jégtakaró legyalulta a Balti-ősföld felszínét. 

 6p/ 

  



4. a) Add meg egy felnőtt, egészséges, pihenő ember vérnyomásának átlagos értékét! Ne feledkezz meg 

a mértékegységről sem! .............................. / ..................................  

b) Ha az ember hirtelen felegyenesedik, vérnyomása leeshet. Nevezz meg a vérnyomás leesésének 

kettő, a központi idegrendszer működésével kapcsolatos tünetét! 

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

 4p/ 

 

5.Nevezd meg a gombákat a képek alapján!  Jelöld csillaggal a  mérgezőket! 

 

A)       B)          C)      D) 

    

A)  ___________________________________________________________________  

B)  ___________________________________________________________________  

C)  ___________________________________________________________________  

D)  ___________________________________________________________________  

 

E)    F)     G)   H) 

      

E)  ___________________________________________________________________  

F)  ___________________________________________________________________  

G)  ___________________________________________________________________  

H)  ___________________________________________________________________  

 11p/ 

  



6. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a megadott kifejezések közül az odaillőkkel! Nem minden 

kifejezést kell felhasználni. 

 

fotoszintézis, légzés, szervetlen, szerves, oxigénmentes, oxigéngazdag, nem megújuló, megújuló, vízgőz, 

nitrogénmolekula, autotróf, heterotróf 

 

A légköri szén-dioxid a(z) ............................... során bekerül a(z) ................................. növények 

szervezetébe, majd a megkötött szén egy része a  .............................................. során tér vissza a légkörbe. A 

megkötött szén másik része szerves vegyületek részeként a növényi testet építi fel. A növényevők 

táplálkozása során a szerves molekulák a táplálkozási láncba kerülnek. Az élőlényekben zajló sejtlégzés 

során a(z)  ............................................... szénvegyületekből ......................................... végtermékek 

keletkeznek. Az elpusztult élőlények maradványainak egy részéből .............................................. 

környezetben szén, kőolaj vagy földgáz keletkezhet. Ezek, mint gazdasági szempontból 

............................................. energiahordozók energiát szolgáltatnak az iparban, egyúttal szén-dioxidot és  

..........................-t juttatnak a légkörbe. 

 8p/ 

 

 Elérhető pontszám: 52/ 


