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Körzeti forduló 4. osztály 2016. február 5. 

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

1. Mely növényekből nyert olajat használjuk elsősorban étkezésre? 
(A) napraforgó (B) mandula (C) fóka (D) sárgarépa (E) szója 

2. Az alábbiak közül hány szerepelhet télen kerti madárkonyhánk eleségeként? 
 marhafaggyú, napraforgó, csipkebogyó, dió, mazsola, 
kenyérmorzsa, aszalt szilva, szalonna, sós mogyoró, alma, sajt 

(A) 6-nál több (B) 7-nél több (C) 8-nál több (D) 9-nél több (E) 10-nél több

3. Tegyétek nyugatról kelet felé haladva sorba a felsorolt tavakat: 
 1. Balaton; 2. Fertő-tó; 3. Tisza-tó; 4. Szegedi Fehér-tó; 5. Velencei-tó 

 Melyik a helyes sorrend? 
(A) 1,2,5,3,4 (B) 2,1,4,5,3 (C) 3,4,5,1,2 (D) 2,5,1,4,3 (E) 2,1,5,4,3 

4. Tegyétek az alábbi hagyományokat a naptári év múlását követve sorrendbe! 
 1. pünkösdi királyválasztás; 2. Luca búza vetése; 

3. tűzugrás; 4. Kiszebáb égetés; 5. regölés 
 Jelöljétek meg a helyes megoldást! 

(A) 5,1,3,4,2 (B) 4,1,3,5,2 (C) 3,4,1,2,5 (D) 4,1,3,2,5 (E) 5,4,1,3,2 

5. Mely megyékben lakó tizenévesek játszhatnak a Duna jobb partján a megye-
határ és a folyó átlépése nélkül? 
(A) Somogy (B) Tolna (C) Nógrád (D) Békés (E) Komárom-Esztergom

6. Melyik állathoz rendelhető legalább 2 testrész a felsorolásból? 
 tülök, csülök, begy, túrókarima, mancs, sarkantyú, tőgy 

(A) szarvasmarha (B) házi tyúk (C) kutya (D) házi ló (E) házi sertés

7. A számok mindegyike egy nemzeti ünnepet vagy emléknapot rejt (az adott 
dátumban szereplő hónap és nap összege). Párosítsátok ezeket az egyes nem-
zeti ünnepekhez rendelhető jelképekkel, tárgyakkal! Melyik párosítás helyes? 

  a) 28 b) 18 c) 33 d) 16 
  1. lyukas zászló 2. kokárda 3. Szent Jobb 4. gyászkeret 

(A) 1-c (B) 2-b (C) 3-d (D) 4-a (E) az előzőek mindegyike helyes

8. Jelöljétek be azokat a válaszokat, amelyeknél a felsorolt földrajzi helyek 
ugyanahhoz a nagytájunkhoz tartoznak! 
(A) Hortobágy, Hajdúság, Szigetköz (B) Mátra, Bükk, Börzsöny 
(C) Vértes, Bakony, Mecsek (D) Rábaköz, Szigetköz, Bodrogköz 
(E) Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát 

9. Legalább hány nőstény háziállat nevét tudjátok kirakni a betűrendbe szedett 
szótagokból? (Egy szótag többször is felhasználható.) 

 ca, csér, cső, dőr, gá, hén, ka, kan, ko, szu, te 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

10. Legalább hány káposztafélét tudtok kirakni a betűrendbe tett szótagokból? 
(Egy szótag többször is felhasználható.) bé, bim, bós, brok, fe, fi, jes, ka, 
kar, ká, kel, ko, lá, ler, li, ol, posz, ra, rös, ta, vö 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

11. Melyik betegség fertőző? 
(A) asztma (B) szalmonella (szalmonellózis) (C) mumpsz 
(D) angolkór (E) tüszős mandulagyulladás 

12. Töltsétek ki a keresztrejtvényt légúti betegségekkel! Mi igaz a megfejtésre? 
M U G   
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(A) mérgező anyag belélegzése (B) szívkárosító 
(C) rossz leheletet okoz (D) csak gyerekekre veszélyes 
(E) szenvedélybetegség 

13. Jelöljétek be azokat a válaszlehetőségeket, ahol a felsorolt hulladékok minde-
gyikét – szelektív gyűjtés esetén – más-más gyűjtőedénybe vagy helyre kell 
helyezni, és van közöttük olyan, amit a sárga konténerbe kell dobni! 
(A) PET-palack, kartondoboz, műanyag zacskó 
(B) tabletta, befőttesüveg, hervadt virág 
(C) tiszta samponos flakon, étolaj, dinnyehéj 
(D) ceruzaelem, tojáshéj, telefonkönyv 
(E) romlott hús, papír teafilter, műanyag fólia 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Milyen módjai vannak a gyümölcs- és zöldségfélék tárolásának és tartósítá-

sának? Soroljátok fel egy-egy példával alátámasztva! 
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