
4. osztály 

Megoldások – 4. osztály 

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 

Megoldás: 2017 év fája a vadalma volt, melynek almatermése van. 
A felsorolt termések közül a Golden, a Jonathán, az Idared és a Jonagold al-
mafajták, a Saszla és a Pannónia szőlőfajták, a Ringló pedig szilvafajta. Az 
almának almatermése, a szőlőnek bogyótermése, a szilvának pedig csonthéjas 
termése van. Ugyanolyan típusú termése, mint 2017 év fájának, a felsorolt faj-
ták közül tehát négynek van. 

Helyes válasz(ok): A, B, C 

2. Amerikából származik, mérgező bogyótermése van, kártevője a Colorado-
bogár. Melyik lehet a kérdéses növény elnevezése? 

(A) tengeri (B) pityóka (C) krumpli 

(D) törökbúza (E) törökparadicsom 

Megoldás: A kérdéses növény a burgonya. Egyéb elnevezései: pityóka, 
krumpli. Tengerinek és törökbúzának a kukoricát, törökparadicsomnak pedig 
a padlizsánt hívják. 

Helyes válasz(ok): B, C 

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 

Megoldás: A 2017. év élőlényei a következők voltak: 
- fája: vadalma 
- virága: hóvirág 
- hala: harcsa 
- kétéltűje: mocsári béka 
- madara: tengelic 

A felsorolt szótagokból a fentiek közül a 2017. év fájának és madarának neve 
rakható ki. 

Helyes válasz(ok): A, E 



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 

Megoldás: Ahogy az előző feladatban már kitértünk rá, a 2017. év madara a 
tengelic, virága a hóvirág volt. A feladat megoldásához tudnunk kell még az 
adott év emlősét, amely a mogyorós pele, gombáját, ez a világító tölcsérgom-
ba és rovarát, ami a nagy szarvasbogár volt. 
A tengelicre fellelhető igaz állítás: piros-fehér-fekete csíkos fejű magevő. 
A mogyorós pelére igaz, hogy nyári álmot alhat. 
A világító tölcsérgomba nevét éppen arról kapta, hogy sötétben foszforeszkál. 
A hóvirágra helytálló, hogy egyaránt vannak gyógyhatású és mérgező részei 
is. 
A nagy szarvasbogárra nem találunk igaz állítást, mivel a kifejlett egyedek 
nem július végén, hanem jóval korábban, május végén ássák ki magukat a 
földből. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D 

5. Melyik szó elő- vagy utótagjaként szerepelhet valamely érzékszervünk? 

(A) tenger (B) hajó (C) labda (D) sértő (E) törő 

Megoldás: Valamennyi szóból képezhető egy-egy érzékszervünk hozzákap-
csolásával értelmes összetett szó: tengerszem, hajóorr, bőrlabda, fülsértő, 
nyelvtörő. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D, E 

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 

Megoldás: Nézzük az egyes telefonszámok számjegyeinek összegét: 
Rendőrség: 1+0+7=8, tűzoltóság: 1+0+5=6, mentők: 1+0+4=5, általános se-
gélyhívó: 1+1+2=4. 
A teljes tejfogsorban a fogak száma fogtípusonként: 
metszőfog: 8, szemfog: 4, őrlőfog: 8. 
Ezek alapján igaz az (A), a (D) és az (E) állítás. 

Helyes válasz(ok): A, D, E 
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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 

Megoldás: A keresztrejtvény megfejtése: 
  G E S Z T U S N Y E L V
 T E S T T A R T Á S    
 M I M I K A        
 H A N G L E J T É S    

T Á V O L S Á G       
 T E K I N T E T      
  A R C S Z Í N      

A megfejtésül kapott szó: stiglic A stiglic a tengelic másik neve, tehát egy 
madárfaj. 

Helyes válasz(ok): C 

8. Amikor valaki vidámnak mondja magát, mi mégis szomorúnak látjuk, mi 
utalhat a testbeszédben arra, hogy valójában szomorú? 

(A) csípőre tett kéz (B) görnyedt testtartás (C) élénk tekintet 

(D) ökölbe szorított kéz (E) felhúzott szemöldök 

Megoldás: A testbeszédben a szomorúságra a felsoroltak közül a görnyedt 
testtartás utal. 
Az ökölbe szorított kéz szorongásra vagy agresszióra utal. A csípőre tett kéz 
támadó jelleg. Az élénk tekintet érdeklődésről, figyelemről tanúskodik, a fel-
húzott szemöldök csodálkozást fejez ki. 

Helyes válasz(ok): B 

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 

Megoldás: A helyesen kiegészített mondat így hangzik: Egyik hazánkban 
termett zöldség sem fás szárú. 

G N Y    
 T  S       S    
 M     A        
 H    L     S    

T  V   S  G       
 T  K   T  T      
  A   S Z  N      



A felsorolásban szereplő zöldségek: spárga, póréhagyma, kelbimbó, spenót, 
zeller, összesen tehát A: 5. 
A felsorolásban szereplő fás szárú növények: köszméte, málna, dió, szőlő, 
összesen B: 4. 

Helyes válasz(ok): A 

10. Állítsátok sorba a következő növényeket jellemző színük alapján, a szivár-
vány színei szerinti sorrendben haladva! 1. pongyola pitypang virága, 2. tűzli-
liom virága, 3. mezei zsálya virága, 4. pipacs virága, 5. angolperje virága, 6. 
kökény 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 

Megoldás: A szivárvány színei sorba: vörös, narancs, citromsárga, zöld, kék, 
ibolya, vagy az ellenkező irányból indulva: ibolya, kék, zöld, citromsárga, na-
rancs, vörös. 
A felsorolt növények közül a pongyola pitypang virága citromsárga, a tűzlili-
omé narancssárga, a mezei zsályáé lila, a pipacs virága piros, az angolperjéé 
zöld, végül a kökény termése kék. 
Ezek alapján helyes a (B) és az (E) válasz. 

Helyes válasz(ok): B, E 

11. Melyiket nem eheti (hagyományos módon elkészítve), aki allergiás a tojásra? 

(A) rántott hús (B) piskóta (C) madártej (D) nokedli (E) tojásgyümölcs 

Megoldás: A felsorolt ételek közül a rántott hús, a piskóta, a madártej és a 
nokedli tartalmaz tojást. A tojásgyümölcsnek, ami a padlizsán egy másik el-
nevezése csak a nevében szerepel a tojás, hasonló alakja miatt. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D 

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. 

Megoldás: A vitamin olyan szerves vegyület, amely kis mennyiségben ugyan, 
de nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára, viszont kellő mennyiségben 
az előállítására nem mindig képes, ezért tápanyag formájában kénytelen hoz-
zájutni. 
A C-vitamin előállítása a paprikából Szent-Györgyi Albert nevéhez fűződik. 
A tudós nevében szerepel az A, B és E vitaminok betűjele. 
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Közülük az A és a B vitamin vízben, az E vitamin zsírban oldódik, így az A 
válasz helytelen. Idegvédő a B vitamin. Farkasvakság alakul ki az A vitamin 
hiányában. Tehát a (B) és a (C) válasz helyes. 
A napfény a D vitamin képződéséhez elengedhetetlen. Ez a betű nem szerepel 
a magyar tudós nevében, a (D) válasz tehát rossz. 
A teljes őrlésű gabonák B és E vitamin források is, az (E) válasz helyes. 

Helyes válasz(ok): B, C, E 

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 

Megoldás: A felsorolt szavak mindegyike kiegészíthető egy baromfi (vagy 
egyik nemének) nevével úgy, hogy növénynevet kapjunk. Az így kapott nö-
vénynevek: kakasmandikó, galambbegy, libatop, tyúkhúr, kakastaréj. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D, E 

Részletes kidolgozást igénylő feladat: 

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! 

Megoldás: A helyes megoldás: 
 racka – nyáj – juhász; 
 mangalica – konda – kanász; 
 magyar szürke – gulya – gulyás; 
 hucul – ménes – csikós; 
 magyar fodros lúd – pásztor; 
 erdélyi kopó – falka. 
Minden, az adott magyar fajtához helyesen kapcsolt fogalomra (csoportra és 
őrzőre) 1-1 pont, összesen 10 pont adható. Ezen kívül 1-1 pont adható a rac-
kára, a magyar szürkére és a huculra, ha be vannak karikázva, és szintén 1-
1 pont a mangalicára, a magyar fodros lúdra és az erdélyi kopóra, ha nincse-
nek bekarikázva, ez további 6 pont. (Összesen max. 16 pont.) 

 


