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

1. A felsorolt fajták közül hánynak van ugyanolyan típusú termése, mint a 2017. 
év fájának? Saszla, Golden, Jonathán, Ringló, Pannónia, Idared, Jonagold 
(A) legalább 2-nek (B) legalább 3-nak (C) legalább 4-nek 
(D) legalább 5-nek (E) legalább 6-nak 

2. Amerikából származik, mérgező bogyótermése van, kártevője a Colorado-bo-
gár. Melyik lehet a kérdéses növény elnevezése? 
(A) tengeri (B) pityóka (C) krumpli 
(D) törökbúza (E) törökparadicsom 

3. A 2017. év élőlényei közül melyek nevét tudjátok kirakni az alábbi szótagok-
ból? AL, BÉ, BU, FA, GE, KA, LIC, MA, SA, TA, TEN, VAD, VI, HÓ 
(A) fája (B) virága (C) hala (D) kétéltűje (E) madara 

4. A 2017. év élőlényei közül melyeket ismeritek fel az alábbi állítások valame-
lyikéből? Sötétben foszforeszkál. Piros-fehér-fekete csíkos fejű magevő. Nyári 
álmot alhat. Gyógyhatású és mérgező részei is vannak. A kifejlett egyedek jú-
lius végén ássák ki magukat a földből. 
(A) madara (B) emlőse (C) gombája (D) virága (E) rovara 

5. Melyik szó elő- vagy utótagjaként szerepelhet valamely érzékszervünk? 
(A) tenger (B) hajó (C) labda (D) sértő (E) törő 

6. Tekintsük az alábbi telefonszámokban a számjegyek összegét: a. rendőrség, 
b. tűzoltóság, c. mentők, d. általános segélyhívó. Ezután vegyük a teljes tej-
fogsorban levő fogak fogtípusonkénti számát: e. metszőfog, f. szemfog, g. őrlő 
fog. Melyik egyenlőség igaz? 
(A) a = e (B) b = g (C) c = e (D) d = f (E) a = g 

7. Mi mindennel kommunikál a testünk? Töltsétek ki a keresztrejtvényt vízszin-
tes irányban az emberi (szemtől-szembe) kommunikáció elemeivel! Mi igaz a 
megfejtésül kapott szóra? 
(A) ősi magyar állatfajta 
(B) zöldségfajta 
(C) madárfaj 
(D) gyümölcsfajta 
(E) emlősfaj 

8. Amikor valaki vidámnak mondja magát, mi mégis szomorúnak látjuk, mi utal-
hat a testbeszédben arra, hogy valójában szomorú? 
(A) csípőre tett kéz (B) görnyedt testtartás (C) élénk tekintet 
(D) ökölbe szorított kéz (E) felhúzott szemöldök 

9. Egészítsétek ki a mondatot a zárójelbe tett szavak közül kettővel úgy, hogy 
igaz legyen! Egyik hazánkban termett A:______ sem B:_______. 

  (gyümölcs, zöldség, lágyszárú, fás szárú) 
 Az alábbi felsorolásból összesen hány növény tartozhat az A és a B ponthoz 

beilleszthető fogalom alá? 
 spárga, póréhagyma, köszméte, kelbimbó, málna, dió, spenót, szőlő, zeller 

(A) A:5, B:4 (B) A:4, B:6 (C) A:5, B:6 (D) A:6, B:4 (E) A:3, B:6 

10. Állítsátok sorba a következő növényeket jellemző színük alapján, a szivárvány 
színei szerinti sorrendben haladva! 1. pongyola pitypang virága, 2. tűzliliom 
virága, 3. mezei zsálya virága, 4. pipacs virága, 5. angolperje virága, 6. kö-
kény termése. Melyik sorrend helyes? 
(A) 3-6-5-4-2-1 (B) 3-6-5-1-2-4 (C) 1-2-4-5-6-3 
(D) 3-5-6-4-2-1 (E) 4-2-1-5-6-3 

11. Melyiket nem eheti (hagyományos módon elkészítve), aki allergiás a tojásra? 
(A) rántott hús (B) piskóta (C) madártej (D) nokedli (E) tojásgyümölcs 

12. Egy magyar Nobel-díjas tudós nevéhez fűződik a C-vitamin előállítása a pap-
rikából. Mi igaz azokra a vitaminokra, amelyek betűjele (mindegy, hogy kis- 
vagy nagybetűvel írva) ennek a tudósnak a nevében szerepel? 
(A) Mindegyikük vízben oldódik. (B) Egyikük idegvédő vitamin. 
(C) Egyikük hiányában farkasvakság alakul ki. 
(D) Egyikük képződéséhez a napfény elengedhetetlen. 
(E) A teljes őrlésű gabonák közülük többnek is tápanyagforrásai. 

13. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeket valamely baromfi nevével vagy 
valamely baromfi egyik nemének nevével kiegészítve növénynevet kapunk! 
(A) ...mandikó (B) ...begy (C) ...top (D) ...húr (E) ...taréj 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Írjátok egymás mellé az összetartozó kifejezéseket (magyar fajta – az adott 

állat csoportja – az állatcsoport őrzője)! Minden szó csak egyszer szerepeljen! 
(Vigyázat, nem minden állatnál tudtok 3 kifejezést egymáshoz kapcsolni!) 

 racka, mangalica, magyar szürke, hucul, magyar fodros lúd, erdélyi kopó 
gulya, konda, nyáj, falka, ménes, juhász, kanász, csikós, gulyás, pásztor 

 Végül karikázzátok be azokat a fajtákat, amelyeknek redős zápfoguk van! 
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