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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Állítsátok a hat kontinenst nagyságuk szerint növekvő sorrendbe. A földrész, 
ahol élünk, hányadik a sorban? 
(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. (E) 6. 

2. Mennyi idő alatt fordul 1°-ot a Föld a saját tengelye körül? 
(A) 15 perc (B) 4 perc (C) 1 perc (D) 15 másodperc (E) 4 másodperc

3. Hány lába lehet összesen egy nappali pávaszemből, foltos szalamandrából és 
bikapókból álló öt fős társaságnak? 
(A) 22 (B) 26 (C) 30 (D) 34 (E) 38 

4. Mely nevezetes szélességi körökre ismertek az alábbi meghatározásokból? 
Északi mérsékelt övezet déli határa. Trópusi övezet északi határa. Déli mér-
sékelt övezet déli határa. 50.076 km hosszú. D. sz. 66,5°  D. sz. 90° 

(A) Ráktérítő (B) Baktérítő (C) Déli-sarkkör 
(D) Északi-sark (E) Egyenlítő 

5. Párosítsátok az anagrammában megadott égitesteket a jellemzőjükkel! 
 1. lilgacs, 2. goblyó, 3.sibogkóly, 4. tösükös, 5. teremo 
 a) Saját fénnyel rendelkező, magas hőmérsékletű égitest. b) Jégből és porból 

áll. c) Aszteroida. d) Nagyméretű égitest saját fény nélkül. e) Általában ho-
mokszem nagyságú. Jelöljétek meg a helyes párokat! 
(A) 1-a (B) 2-d (C) 3-b (D) 4-c (E) 5-e 

6. Az alábbi események mindegyike az év egy időszakához köthető. Jelöljétek 
meg azokat a megoldásokat, ahol a felsorolt események egy időben történ-
hetnek! 1. Dámszarvasbőgés. 2. Jeges ár. 3. Állatok Világnapja. 4. A mada-
rak többsége ekkor a tojásán ül. 5. Föld Napja. 6. Zöldár. 7. Vénasszonyok 
nyara. 8. Fagyosszentek. 9. A csillagászati tavasz kezdete. 10. Víz világnapja. 
(A) 2-4-5 (B) 8-9-10 (C) 4-6-8 (D) 1-3-7 (E) 2-9-10 

7. Huba 7 éves, Siófokon él. Alsó osztályos unokatestvérei élnek Isztambulban, 
Washingtonban, Kairóban és Brazíliában. Siófokon hány óra lehet, amikor 
vasárnap mindannyian leülnek a számítógép elé egy közös beszélgetésre? 
Este 9-től reggel 6-ig (a saját városuk ideje szerint) mind az öt gyerek alszik. 
(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 16 (E) 20 

8. Ha a Naprendszerünk modelljében a Nap focilabda méretű, akkor a körülötte 
keringő bolygók mustármag, cseresznye, borsó, ringló és borsszem méretűek. 
Válasszátok ki, mi jellemző a ringlóval modellezett bolygóra! 
(A) a leghidegebb bolygó (B) több mint 60 holdja van (C) Esthajnalcsillag
(D) nagyon nagy hőingás (E) a Naptól távolodva az 5. bolygó 

9. Egy erdei étlapon az alábbi menü szerepel: 
 1. gilisztapástétom lapulevélen, 2. pocokpörkölt, 3. pókfelfújt, 4. gombás rán-

totta, 5. kígyószelet kitinbundában, 6. nyúlpörkölt szedermártással 
 Az alábbi leírásokban szereplő állatok találnak-e kedvükre valót? Ha igen, 

jelöljétek meg a helyesen párosított válaszlehetősége(ke)t! 
 a) Fogazata: metszőfogak, gumós zápfogak, agyarrá alakult szemfogak. 
 b) Füllszerű tollazatot viselő éjjeli vadász. 
 c) Rövid farktollait felfelé tartó, állandó madarunk. 
 d) Farka nélkül 6-9 cm hosszú, megnyúlt arcorrú emlős. 
 e) Tarajos zápfogú, elterjedt kotoréklakó. 

(A) 6-e (B) 4-a (C) 5-d (D) 3-c (E) 2-b 
10. Helyezzétek el valamennyi felsorolt fajt az alábbi táplá-

lékhálózatban! 
 sárgarigó, vörös róka, keresztespók, erdei pocok, 

sün, uhu, zengőlégy, őz, cserebogár 
 Jelöljétek meg azt a megoldást, ahol a megadott faj sze-

repelhet az ábra azonos betűvel jelölt helyén! 
(A) keresztespók (B) sün (C) uhu 
(D) vörös róka (E) cserebogár   

11. Mi igaz az előző feladat táplálékhálózatában jelölt élőlényekre? 
(A) A: csáprágó (B) B: tarajos zápfog (C) C: vetélőujj 
(D) D: emlős (E) E: hosszú lárvaállapot 

12. Milyen tipikus tünetei lehetnek a kullancs által terjesztett egyes betegségek-
nek? 
(A) kokárdaszerű piros bőrkiütés (B) testszerte viszkető kiütések 
(C) a fertőzött vadállat szelíddé válik (D) ízületi fájdalmak 
(E) légúti tünetek lázzal, fejfájás, mozgászavar, görcsök 

13. Melyik lehet Miskolc földrajzi koordinátája? 
(A) é. sz. 48°, ny. h. 21° (B) é. sz. 21°, k. h. 48° (C) é. sz. 21°, ny. h. 48° 
(D) é. sz. 48°, k. h. 21° (E) az előzőek egyike sem 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Csoportosítsátok az anagrammában megadott fajokat aszerint, hogy őshonos 

vagy behurcolt hazánkban: 
 1. mírsszagav, 2. fulnom, 3. húzi, 4. daszidvón, 5. sarkaf, 6. panlah, 

7. keszénretkős, 8. prulmikrogáb, 9. csenkesóremoly, 10. lóhol. 
 Soroljátok fel, milyen negatív hatásai lehetnek idegen faj betelepítésének! 
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