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Országos döntő 6. osztály 2016. március 12. 

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

1. 2015 élőlényei közül melyek jellemző élőhelye az erdők belseje? 
(A) 2015 emlőse (B) 2015 madara (C) 2015 kétéltűje 
(D) 2015 rovara (E) 2015 fája 

2. Jelöljétek be azokat a tárgyakat, jelenségeket, amelyeket végső soron a Nap 
energiája működtet! 
(A) napkonvektor (B) benzinüzemű járművek (C) víz körforgása 
(D) szél (E) fotoszintézis 

3. Hasonlítsátok össze egy erdővel borított terület élettelen környezeti tényezőit 
egy szomszédos fátlan területével. Mely értékek magasabbak, nagyobbak az 
erdős terület belsejében? 
(A) nappali hőmérséklet (B) páratartalom (C) szélsebesség 
(D) napi hőingás (E) fényerősség 

4. Ha két 1° különbségre levő szélességi kör egymástól 111 km távolságra van, 
akkor melyik két szélességi kör van egymástól 7381,5 km távolságra? 
(A) Déli-sarkkör és Egyenlítő (B) Ráktérítő és Baktérítő 
(C) Ráktérítő és Déli-sark (D) Ráktérítő és Északi-sark 
(E) Baktérítő és Déli-sark 

5. Mi fordulhat elő, ha az alábbi égitestek a következő sorrendben állnak? 
 Nap – Föld – Hold 

(A) újhold (B) teljes napfogyatkozás (C) telihold 
(D) holdfogyatkozás (E) részleges napfogyatkozás 

6. Mi igaz a trópusi övezet északi határára? 
(A) az év nagy részében száraz (B) 3 kontinenst szel át (C) Ráktérítő 
(D) nyugati szelek uralkodnak (E) tőle közvetlenül délre 4 évszak alakul ki

7. Ha a legenergiatakarékosabb háztartási gépet szeretnétek beszerezni, melyik 
jelzésűt (energiaosztályút) választjátok? 
(A) B (B) A+ (C) C (D) A+++ (E) D 

8. Állítsátok párba a felsorolt jelenségeket az azokat létrehozó folyamatokkal! 
 a) aprózódás; b) mennydörgés; c) üvegházhatás; d) vízkörforgás; e) szél 

hőtágulás, hőingás, nyomáskiegyenlítés, hőelnyelés 
 Melyiknek nincs párja? 

(A) a (B) b (C) c (D) d (E) e 

9. Melyik két növény virágszínéből lehet kikeverni a harmadik növény virág-
színét? a) tavaszi kankalin; b) téltemető; c) réti here; d) illatos hunyor; 
e) medvehagyma; f) vadrózsa; g) csillagvirág; h) salátaboglárka 
(A) c+e=f (B) c+g=h (C) a+g=d (D) b+g=d (E) g+c=b 

10. Írjátok le és adjátok össze az alábbi számadatokat: a Föld saját tengely körüli 
forgásának ideje (napban) + a Nagy Göncölt alkotó, szabad szemmel látható 
fényes csillagok száma + a Föld forgástengelyének a keringés síkjával bezárt 
szöge (fokban) + a bikapók testtájainak száma. Mennyi az összeg? 
(A) 75,5 (B) 76,5 (C) 77,5 (D) 440,5 (E) 441,5 

11. Ha Naprendszerünk modelljében a Nap focilabda, akkor a körülötte keringő 
bolygók mustármag, cseresznye, borsó, ringló és borsszem méretűek. A foci-
labda Naptól távolodva hányadik nem lehet cseresznye méretű bolygó? 
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5. 

12. A betűrendbe tett szótagokból (E, gás, gyen, ko, Ko, kusz, la, lí, mó, ni, Ni, 
per, tar, tő, usz, vá, zuz) állítsátok össze az alábbi meghatározások megoldá-
sát: 

 1. Az északi és a déli sarktól egyenlő távolságra lévő pontokat összekötő 
vonal neve. 2. A napközpontú világkép megalkotójának teljes neve. 3. Gom-
bák és moszatok szoros együttéléséből kialakult önálló élőlény. 

 Mi igaz a megmaradó szótagokból kirakható fogalomra? 
(A) talajvédelem (B) egy csillagkép neve 
(C) környezetkímélő fakitermelés (D) megújuló energiaforrás 
(E) az előzőek egyike sem 

13. Az alábbi felsorolásra mely állítások igazak? 
 Zala, Csepel-sziget, Fertő, Maros, Bodrog, Mohácsi-sziget, Szamos 
(A) Közöttük háromszor annyi folyóvíz található, mint állóvíz. 
(B) Közülük három a Tisza mellékfolyója. 
(C) Közülük három a víz építő munkájának eredménye. 
(D) A két sziget két különböző folyón található. 
(E) Az előzőek egyike sem. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Készítsetek egy 4 tagú táplálékláncot az alábbi fajokból választva: seregély, 

gyöngybagoly, éti csiga, sárga fagyöngy, erdei cickány, gyermekláncfű! 
 Jelöljétek az egyes táplálkozási szinteket! A tápláléklánc segítségével ma-

gyarázzátok meg, hogyan marad viszonylagos egyensúly a lánc egyes tagjai-
nak egyedszáma között egy élőhelyen! 
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