
 

 
 

XV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

 

Természettudomány 

 

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 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. A térkép segítségével oldd meg a feladatot! 

 

Köztük lévő távolság  Irányuk egymástól  

Szeged-Csongrád  ___________________________ km __________________________________  

Pécs-Mohács _______________________________ km __________________________________  

Vác-Esztergom _____________________________ km __________________________________  

Debrecen-Hajdúszoboszló ____________________ km __________________________________  

Zirc-Győr _________________________________ km __________________________________  

 10p/ 

 

2. Melyik a kakukktojás és miért?  

kecskebéka, szarvasbogár, gyapjaslepke, erdei vöröshangya 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

mudi, kuvasz, tacskó, komondor 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

őz, szarvas, szarvasmarha, házi sertés 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

csődör, koca, kanca, csikó 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 8p/ 

3. Rajzold le a víz körforgását! Magyarázatot is írj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  



___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  6p/ 

4. Fejtsd meg a rejtvényt!  

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

 

Vízszintes sorok: 

1. a vaddisznó nagyra nőtt szemfoga 

2. ilyen termése van a szőlőnek 

3. a növény egyik szerve 

4. a virág hím ivarlevele 

5. ilyen lába van a rovarnak 

6. a cserebogár lárvája 

7. a hernyó is ez 

8. nyitvatermő növény 

9. ………. harmat, a szőlő gombakártevője  

10. a virág női ivarlevele 

 

A csillagoknál lévő betűkből rakj össze egy értelmes szót! _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  

 

Írj róla néhány gondolatot! 

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  15p/ 



5. Ismerd fel a növényeket virágzatuk alapján! Nevezd meg a termésüket is! A növény melyik részét 

fogyasztjuk? 

 

     

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

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

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

 

       

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

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

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

 18p/ 

 

6. Nézz utána! Ki és mikor? 

 

Az első élőlény bolygónkról, amely eljutott a világűrbe.  __________________________________  

Az első ember a világűrben. _________________________________________________________  

Az ember először lépett egy másik égitest felszínére.  _____________________________________  

Az első magyar űrhajós, vadászpilóta, űrkutató.  _________________________________________  

 8p/ 

  

 Elérhető pontszám: 65/ 


