
5. osztály 

Megoldások – 5. osztály 

1. Budapestről indulva a felsorolt városokon át utazunk. Mely irányokat jelöltük 
helyesen a megadott városok között? 

 Budapest – a – Pécs – b – Sopron – c – Veszprém – d – Eger – e – Debrecen 

(A) a: DK (B) b: ÉNy (C) c: DK (D) d: ÉK (E) e: ÉNY 

Megoldás: Budapesttől Pécs DNy-ra, Pécstől Sopron ÉNy-ra, Soprontól 
Veszprém DK-re, Veszprémtől Eger ÉK-re és Egertől Debrecen DK-re van. 

Helyes válasz(ok): B, C, D 

2. Melyik a hőmérséklet mértékegysége? 

(A) °H (B) °G (C) K (D) °F (E) °C 

Megoldás: A hőmérséklet mértékegységei a fentiek közül a K: Kelvin, °F: 
Fahrenheit és °C: Celsius. 
A Celsius-skála a legelterjedtebb hőmérsékleti skála az európai kontinensen. 
Ezen a skálán légköri nyomás mellett az olvadó jég hőmérséklete jelenti a 0° 
értéket, a forrásban levő víz hőmérséklete pedig a 100°. 
A kelvinben és a Celsius-fokban mért hőmérséklet-különbség számértéke 
azonos. A Kelvin-skála a Celsius-fokhoz képest 273 fokkal el van tolva. 0 K = 
-273°C. 
A Fahrenheit-skála nullpontja a tudós által kísérleti úton előállított legjobban 
lehűlő sós oldat fagyáspontja, a másik alappontja az emberi test hőmérséklete 
volt, amely hőtartományt az oszthatóság kedvéért 96 egységre bontotta. 

Helyes válasz(ok): C, D, E 

3. A felsorolásban hány olyan lágy szárú növény szerepel, aminek a termését 
fogyasztjuk? 

 uborka, hagyma, málna, burgonya, földieper, köszméte, cukkini, cékla 

(A) több mint 1 (B) több mint 2 (C) több mint 3 

(D) több mint 4 (E) több mint 5 

Megoldás: A felsorolásból először szűrjük ki a lágyszárú növényeket. Ezek: 
uborka, hagyma, burgonya, földieper, cukkini és cékla. Közülük a termését 
fogyasztjuk az uborkának, a földiepernek és a cukkininek, összesen három 
növénynek. 

Helyes válasz(ok): A, B 

4. Melyik gombakártevő fordulhat elő a szőlőn? 

(A) monília (B) fejes penész (C) borélesztő 

(D) peronoszpóra (E) világító tölcsérgomba 

Megoldás: A felsoroltak közül szőlőn előforduló gombakártevő a monília és a 
peronoszpóra. 



A szőlő legveszedelmesebb kórokozója a peronoszpóra. Aszályos években 
szinte nem is kell vele foglalkozni, csapadékos évjáratban viszont az egész 
termést is elviheti. Tünet a szőlő levelein kialakuló sárgászöld olajfolt, az 
éretlen bogyó lilásra színeződik, az érett szőlő pedig ráncosodik, töpped és li-
lás-barna lesz. 

Helyes válasz(ok): A, D 

5. _____hagyma. Melyik lehet az előtagja? 

(A) gyöngy (B) metélő (C) póré (D) mogyoró (E) lila 

Megoldás: Minden válaszlehetőség jó megoldást tartalmaz. Létezik gyöngy-
hagyma, metélőhagyma, póréhagyma, mogyoróhagyma és lilahagyma is. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D, E 

6. Ha háziállatot szeretnétek tartani, fontos tudnotok, hogy meddig kell gondos-
kodnotok róluk. Tegyétek a várható átlagos élettartamuk növekvő sorrendje 
szerint sorba a következő állatokat: a. ékszerteknős, b. aranyhörcsög, c. hul-
lámos papagáj, d. tengerimalac, e. kutya. Mi a helyes sorrend? 

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

Megoldás: A felsorolt állatok közül legrövidebb ideig, 2-3 évig az aranyhör-
csög él, őt követi a tengerimalac átlagosan 6-8 évvel. Kicsivel hosszabb élet-
kort, 7-10 évet él átlagosan a hullámos papagáj.  Hosszabb időre, 15-20 évre 
szegődhet társunkul a kutya, míg legtovább – jó körülmények között tartva – 
legalább 25 évig az ékszerteknős társaságát élvezhetjük. A fenti sorrendet a 
(D) válasz tartalmazza. 

Helyes válasz(ok): D 

7. Az alábbi felsorolások közül melyek elemei kapcsolhatók ugyanahhoz a házi-
állatunkhoz? 

(A) marmagasság, csődör, páratlan ujjú patás, hucul 

(B) elevenszülő, Lajka, szuka, serte (C) kérődzés, öszvér, bika, redős zápfog 

(D) tarpán, szügy, tinó, vérvonal (E) tülkös szarv, bendő, borjú, istálló 

Megoldás: Az (A) válaszban található elemek mindegyike kapcsolható a házi 
lóhoz. Páratlan ujjú patás, a hímjét csődörnek nevezzük. A marmagasság az 
emlős állatok jellemző testmérete, amit a lapockák felett kidomborodó rész és 
a talaj között függőlegesen mérnek. A hucul magyar lófajta, a „Kárpátok pó-
nijának” nevezik. Közvetlenül a vadlovaktól származik: a tarpán egyenes ági 
leszármazottjának tartják. Rendkívül kitartó málhás-, hátas- és igásló. 
A (B) válaszban három állítás a kutyára utal: elevenszülő, Lajka (az 1. élőlény 
bolygónkról, amely Föld körüli pályára állt), szuka (a kutya nősténye). A serte 
viszont a sertés kültakaróját alkotja, így ez a válasz helytelen. 
A (C) válaszban a tarpán (a házi ló őse), a szügy (az állati törzs eleje, az a ré-
sze, mely a nyaktól a lábak közéig terjed) és a vérvonal a házi lóhoz kapcsol-
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ható fogalmak, míg a tinó fiatal, herélt ökör, így ez a válasz is helytelen. 
A (D) válaszban a kérődzés, a bika (szarvasmarha hímje) és a növényevőkre 
jellemző redős zápfog a szarvasmarhához köthető, az öszvér viszont nem, mi-
vel a házi szamár és a ló kereszteződésével létrejött állat, így ez a válasz sem 
jó. 
Az (E) válasz valamennyi állítása illik a szarvasmarhára: tülkös szarv, bendő 
(az összetett gyomor része), borjú ( a szarvasmarha kicsinye), istálló, ez a vá-
lasz tehát helyes. 

Helyes válasz(ok): A, E 

8. Az alábbi betűk halmazállapotokat, a számok a közöttük zajló folyamatokat 

jelölik: 1 2 3 4a b c d e    . Amennyiben a „c” betű a légnemű 
halmazállapotot, a 4-es szám pedig a fagyást jelöli, mit jelölhet a többi betű és 
szám? (Minden szám más folyamatot jelöl.) 

(A) a: cseppfolyós (B) 1: olvadás (C) 2: lecsapódás 

(D) 3: forrás (E) e: szilárd 

Megoldás: Amennyiben minden szám más folyamatot jelöl, akkor egy módon 
oldható meg a feladat, ez a következő: 
1. olvadás 
2. párolgás 
3. lecsapódás 
4. fagyás 
 
a. szilárd halmazállapot 
b. cseppfolyós halmazállapot 
c. légnemű halmazállapot 
d. cseppfolyós halmazállapot 
e. szilárd halmazállapot 
 
A felsorolt válaszlehetőségek közül tehát a (B) és az (E) válaszok helytállóak. 

Helyes válasz(ok): B, E 

9. A térképen minél sötétebb, annál magasabban fekvő helyet jelöl. Az előbbi 
állítás melyik színre igaz? 

(A) zöld (B) piros (C) kék 

(D) barna (E) az előzőek mindegyikére igaz 

Megoldás: A domborzati térképen minél magasabb egy hegy, annál sötétebb 
barnával jelölik. A színárnyalat különbség a térkép jelrendszerében még a 
zöld szín esetében értelmezhető, viszont itt fordított az összefüggés: minél sö-
tétebb a zöld, annál mélyebb helyet jelöl. 

Helyes válasz(ok): D 



10. A felsorolt megjelenési formákban melyik az a halmazállapot, amelyikben a 
legtöbbször fordul elő a víz? zúzmara, ködszitálás, harmat, hódara, gleccser, 
dér, zivatar, alacsony légnedvesség 

(A) csak a légnemű (B) csak a cseppfolyós (C) csak a szilárd 

(D) cseppfolyós és szilárd egyformán (E) szilárd és légnemű egyformán 

Megoldás: A felsoroltak közül légnemű az alacsony légnedvesség, cseppfo-
lyós a ködszitálás, harmat, zivatar és szilárd halmazállapotú a zúzmara, hód-
ara, gleccser és a dér. Közülük legtöbbször tehát szilárd halmazállapotban 
fordul elő a víz. 

Helyes válasz(ok): C 

11. Egészítsétek ki a keresztrejtvényt vízszintes irányban háziállatok őseinek ne-
vével! Mi igaz a megfejtésre? 

A I K
   T           
 Ő             
   T     N      
       D       

 

(A) takarmány (B) házi sertés csoportja (C) összetett gyomor része 

(D) bogyótermés része (E) teljes őrlésű kenyér tartalmazza 

Megoldás: A keresztrejtvény megfejtése: 
B A N K I V A T Y Ú K

 Ő S T U L O K       
T Ő K É S  R É C E     
   T A R P Á N      
     V A D D I S Z N Ó

A megfejtés: korpa. A korpát használják állati takarmányként és mivel nem 
távolítják el a magról, így a teljes őrlésű kenyér tartalmazza. 

Helyes válasz(ok): A, E 

12. Az alábbi szavakat ugyanazzal a szóval kiegészítve három növényfaj nevét 
kapjuk: _____sóska, _____sisak, _____berkenye. 

 Mi igaz az előtagként beírt élőlénycsoportra? 

(A) fejlett tüdővel lélegeznek (B) zúzógyomruk lehet (C) csüdjük van 

(D) elevenszülő tagjai is vannak (E) az egész Földön elterjedt csoport 

Megoldás: A keresett előtag a madár: madársóska, madársisak, madárberke-
nye. A madarakra illő állítások: 

- fejlett tüdővel lélegeznek 
- zúzógyomruk lehet, ez a magevőkre jellemző 
- csüdjük van (az ujjak és a lábszárcsont között levő rész, amely a lábtő és 
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a lábközép csontjaiból alakult ki) 
- az egész Földön elterjedt csoport 

Elevenszülő tagjai viszont nincsenek. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, E 

13. Az alábbi méretarányok egy-egy térképhez köthetőek a válaszlehetőségben 
szereplők közül: 1:110.000.000,   1:200.000,   1:40.000,   1:10.000. 

 Melyik térkép méretarányát nem adtuk meg? 

(A) autóstérkép (B) turistatérkép (C) világtérkép az atlaszban 

(D) településtérkép (E) Magyarország térképe az atlaszban 

Megoldás: Minden térképnek van - a kicsinyítés mértékét kifejező - méret-
aránya. Ha a térképen azt látjuk, hogy 1:100 000 (egy aránylik a százezerhez), 
az azt jelenti, hogy ami a térképen 1 cm, az a valóságban 100 000 cm = 
1000 m = 1 km. 
A nagyméretarányú térkép méretarány-száma a kisebb (pl. 1:500), s a kismé-
retarányúé a nagyobb (pl. 1:1 000 000), hiszen a nagyméretarányú térkép 
azért nagy méretarányú, mert a valóságot nagy részletességgel és pontosság-
gal mutatja be. 
A fentiek közül a világtérkép méretaránya 1:90.000.000, az autóstérképé 
1:200.000, a turistatérképé 1:40.000 és a településtérképé 1: 10.000. Magyar-
ország térképének aránya valahol a világtérkép és az autóstérkép méretarány 
között kell, hogy elhelyezkedjen, például egy ilyen arányszámmal: 
1:1.425.000. 

Helyes válasz(ok): 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.) 
 


