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Megoldások – 6. osztály 

1. Kinek a nevéhez fűződik a napközpontú világkép megalkotása, és mikor volt? 

(A) egy lengyel csillagász (B) XVI. század (C) Nikolausz Kopernikusz 

(D) Johannes Kepler (E) XIII. század 

Megoldás: A heliocentrikus világkép elterjedése Nikolausz Kopernikusz ne-
véhez fűződik. Elméletét, amely a Naprendszert úgy modellezi, hogy annak 
középpontjában nem a Föld, hanem a Nap van, a tudomány történetének leg-
fontosabb hipotézisei között tartják számon – gyakorta a csillagászat és a mo-
dern tudományok kiindulópontjának tekintik (kopernikuszi fordulat). Koper-
nikusz a XVI. században élő lengyel csillagász volt. 

Helyes válasz(ok): A, B, C 

2. 2017 élőlényei közül melyek élnek erdőben? 

(A) vadvirága (B) fája (C) madara (D) emlőse (E) gombája 

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

A felsorolt fajok közül valamennyi él erdőben. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D, E 

3. Milyen irányba halad a holdciklus során az árnyék a Hold felszínén a) az 
északi féltekéről, b) a déli féltekéről nézve? 

(A) a) balról jobbra (B) b) jobbról balra (C) a) jobbról balra 

(D) b) balról jobbra (E) a) és b) ugyanabba az irányba 

Megoldás: Az újhold vékony sarlója és a fogyó Holdé csak abban különbö-
zik, hogy domborodásuk két ellenkező irányba mutat. Az északi féltekén az 
első negyed mindig jobbra mutat a domború oldalával, az utolsó negyed el-
lenben balra, az árnyék tehát jobbról balra, a déli féltekén pedig ellenkezőleg, 
balról jobbra halad (C, D válasz). 
A magyar nyelvben a holdsarlónak a D illetve a C betűhöz való hasonlóságát 
használhatjuk fel a Duzzad (Dagad) és Csökken szavakkal. A latinban ugyan-
ezekkel a betűkkel éppen a fordított értelmű szavak kapcsolhatók össze: 
Crescit = növekszik, Decrescit = csökken. Ezért nevezték a rómaiak a Holdat 
hazugnak (Luna mendax). Egészen közel az egyenlítőhöz a láthatáron lebegő 
Hold árnyéka már annyira megdől, hogy szinte csónaknak tűnik fel, amely a 
vízen himbálódzik; nemhiába mesélnek az arab mesék a Hold csónakjáról. 



A növekvő Holdat este látjuk a nyugati égen, a fogyó Holdat reggel látjuk a 
keleti égen. 

Helyes válasz(ok): C, D 

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) vadvirága (E) rovara 

Megoldás: Ahogy korábban már kitértünk rá, 2017. év madara a tengelic, vi-
rága a hóvirág, emlőse a mogyorós pele, gombája a világító tölcsérgomba 
volt. Kérdéses még a rovara, ami a nagy szarvasbogár volt. 
A tengelicre találunk igaz állítást: 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. Mennyi az összértéke (forintban számítva) azoknak a pénzérméknek, amelyek 
hátoldalán összesen 3 nagy kócsag, 5 kerecsensólyom és 8 magyar nőszirom 
látható? 

(A) 255 (B) 330 (C) 335 (D) 345 (E) 425 

Megoldás: Az 5 Ft-os hátoldalán a nagy kócsag, a 20 Ft-os hátoldalán a ma-
gyar nőszirom és az 50 Ft-os hátoldalán a kerecsensólyom látható. Ez alapján 
3 5 5 50 8 20 425       Ft az összértéke a kérdéses pénzérméknek. 

Helyes válasz(ok): E 

6. Karácsony van, Greenwichben déli 12 óra. Péter (adott zónában) pontosan 
járó órája reggel 7 órát mutat. Hányadik hosszúsági körnél lehet Péter? 

(A) Ny.h.50° (B) K.h.50° (C) Ny.h.75° (D) K.h.75° (E) Ny.h.150° 

Megoldás: Tudjuk, hogy a Föld 24 időzónára van osztva, ami összesen 360 
fok, tehát 360/24=15 fokonként lépünk át egy másik időzónába. Greenwichtől 
keletre 1 órával lesz több, nyugatra 1 órával lesz kevesebb. Déli 12 és reggel 7 
óra között 5 óra telik el, vagyis 5 15 75   fokkal vagyunk távolabb nyugati 
irányba Greenwichtől. 

Helyes válasz(ok): C 
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7. A hét napjait az ókorban a Napról, a Holdról és az akkor ismert 5 bolygóról 
nevezték el. A francia szavakban ma is felismerhetőek ezek a bolygók: 
a) Mardi = kedd, b) Mercredi = szerda, c) Jeudi = csütörtök, d) Vendredi = 
péntek, e) Samedi = szombat. A Naptól távolodva hányadik helyen találhatóak 
a felismert bolygók? 

(A) a) 4. (B) b) 1. (C) c) 5. (D) d) 2. (E) e) 7. 

Megoldás: A Mardi nevében a Marsra, a Mercredi nevében a Merkúrra, a Je-
udi nevében a Jupiterre, a Vendredi nevében a Vénuszra és a Samedi nevében 
a Szaturnuszra ismerünk rá. 
A Naprendszer bolygói a Naptól távolodó sorrendben: Merkúr, Vénusz, Föld, 
Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. 
A válaszlehetőségeket végignézve, igaz az (A), (B), (C) és (D). Az (E) válasz 
helytelen, mert a Szaturnusz nem a 7., hanem a 6. bolygó a sorban. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D 

8. Melyek olyan megújuló energiaforrások, amelyek forrása végső soron a Nap? 

(A) árapály-energia (B) szélenergia (C) kőolaj 

(D) energiafű (E) geotermikus energia 

Megoldás: A válaszlehetőségekben szereplő megújuló energiaforrások az ár-
apály energia, a szélenergia, az energiafű és a geotermikus energia, nem meg-
újuló energiaforrás a kőolaj. 
A felsorolt energiaforrások közül a Föld hője a forrása a geotermikus energiá-
nak, a Hold tömegvonzása az ár-apály energiának és a Nap energiája a szél-
energiának és az energiafűnek. 

Helyes válasz(ok): B, D 

9. Melyik fosszilis tüzelőanyag? 

(A) szén (B) földgáz (C) pellet (D) kőolaj (E) fa 

Megoldás: A fosszilis energiahordozók a nem megújuló energiaforrások kö-
rébe tartoznak. Fosszilis tüzelőanyagok alatt a bányászott szenet, ként és a 
szénhidrogéneket – kőolajat vagy földgázt – értjük, amelyek lebomlott növé-
nyek és állatok maradványai, amelyek több százmillió év alatt halmozódtak 
fel. 
A pellet nagy nyomáson préselt szálas, rostos anyag. A tüzeléstechnikában 
egyre inkább elterjed a fapelletek, fabrikettek használata, ahol fűrészport vagy 
faforgácsot préselnek pellet formába. 

Helyes válasz(ok): A, B, D 



10. Helyezzétek el valamennyi felsorolt fajt a mel-
lékelt táplálékhálózatban! 

 keleti sün, vaddisznó, keresztes vipera, gyöngy-
bagoly, mogyorós pele, nagy meztelen csiga, er-
dei cickány, vörös róka, elevenszülő gyík 

 Jelöljétek meg azt a megoldást, ahol a megadott 
faj szerepelhet az ábra adott betűvel jelölt he-
lyén! 

(A) a: erdei cickány (B) b: keresztes vipera

(C) c: vaddisznó (D) d: keleti sün 

(E) e: gyöngybagoly   

Megoldás: A kitöltött hálózat: 

 

A kitöltött táplálékhálózat alapján helyes a (B), (C), (D) és (E) válasz. 
Az „a” helyen mogyorós pele áll. Az erdei cickány azért nem állhat ezen a he-
lyen, mert nem növényekkel táplálkozik, nem elsődleges fogyasztó. 

Helyes válasz(ok): B, C, D, E 

11. Mi igaz az előző feladat táplálékhálózatának ábrájában az adott betűkkel jelölt 
élőlényekre? 

(A) a: védett (B) b: ál-elevenszülő (C) c: redős zápfog 

(D) d: rovarevő fogazat (E) e: halálmadárnak is hívják 

Megoldás: A mogyorós pele védett, eszmei értéke 50.000 Ft. 
A keresztes vipera ál-elevenszülő. Az ál-elevenszülő állatok a tojásokat nem 
rakják le a talajba, hanem saját testükben tartják, míg a kis kígyók ki nem kel-
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nek. Ez azért ál-elevenszülés, mert az anyaállat és a kis kígyó között anyag-
cserekapcsolat nem áll fenn. A kis kígyó a fejlődéséhez a már kialakult tojás-
ban lévő tápanyagokat használja. 
A vaddisznó mindenevő, nem redős, hanem gumós zápfoga van. 
A keleti sünre rovarevő fogazat jellemző. 
Nem a gyöngybaglyot, hanem a kuvikot tartják halálmadárnak. Megjelenése, 
ill. hangja országszerte általánosan elterjedt hit szerint szerencsétlenséget 
vagy halált jelent. A hit hasonló formában szinte egész Európában ismert, és 
összefüggésben van a halott lelkének már az ókorban is ismert madáralakban 
való elképzelésével, valamint a halott lelkét a túlvilágra szállító madarak kép-
zetkörével. 

Helyes válasz(ok): A, B, D 

12. Hasonlítsátok össze egy erdő és egy szomszédos nagyváros élettelen környe-
zeti tényezőit! Mely értékek magasabbak, nagyobbak általában a nagyváros 
esetében? 

(A) nappali hőmérséklet (B) páratartalom (C) fényerősség 

(D) szélsebesség (E) éjszakai hőmérséklet 

Megoldás: Az erdőben a növényzet árnyékolása és párologtatásának hűtő ha-
tása miatt kisebb a nappali felmelegedés és a fényerősség, nagyobb a páratart-
alom és mérsékeltebb a szél. A városokban a nappal felmelegedett nagy 
mennyiségű betonfelület magasabb éjszakai hőmérsékletet eredményez, míg 
az erdőben a párologtatás tovább csökkenti a hőmérsékletet. 

Helyes válasz(ok): A, C, D, E 

13. A nevezetes szélességi körök földrajzi helyzetéből kiindulva mely távolságok 
egyenlőek (vagy legfeljebb néhány tized fokban térnek el)? 

a) Egyenlítő, b) Ráktérítő, c) Baktérítő, d) Északi-sarkkör, 
e) Déli-sarkkör, f) Északi-sark, g) Déli-sark 

(A) a-tól b = a-tól c (B) b-től c = b-től d (C) b-től e = c-től d 

(D) c-től g = a-tól d (E) a-tól b = d-től f 

Megoldás:  
A nevezetes szélességi körök helyzete: 
Egyenlítő: 0° 
Ráktértő: É. sz. 23,5° 
Baktértő: D. sz. 23,5° 
Északi-sarkkör: É. sz. 66,5° 
Déli-sarkkör: D. sz. 66,5° 
Északi-sark: É. sz. 90° 
Déli-sark: D. sz. 90° 
Nézzük az egyes válaszlehetőségeket: 
• a-b és a-c egyaránt 23,5°-ra van egymástól 



• b-c között 47° van, míg b-d között 43° van  
• b-e és c-d között ugyanúgy 90° van 
• c-g és a-d között egyaránt 66,5° van 
• a-b és d-f között is 23,5° van 

Helyes válasz(ok): A, C, D, E 

Részletes kidolgozást igénylő feladat: 

14. A táblázatban az egymáshoz tartozó csőrök és lábak összekeveredtek. Készít-
setek egy másik táblázatot úgy, hogy a felsoroltak közül az összetartozó cső-
röket és lábakat egymás alá írjátok, majd írjatok mindegyik típusra egy – az 
alábbi szótagokból kirakható – madárfajt példának! 

 CÁN, FA, FÁ, FE, GÓ, HÉ, HU, JA, KE, KO, LYA, NAGY, PÁNCS, TE, U 

FAJ   
CSŐR vésőcsőr tépőcsőr ék alakú csőr horgas csőr magevő csőr 
LÁB fogóláb kapirgálóláb vetélőujj gázlóláb kúszóláb 

Megoldás: 

FAJ nagy fakopáncs héja fekete gólya 
CSŐR vésőcsőr tépőcsőr ék alakú csőr 
LÁB kúszóláb fogóláb gázlóláb

 
FAJ uhu fácán

CSŐR horgas csőr magevő csőr
LÁB vetélőujj kapirgálóláb

Minden helyesen megfejtett fajra 1-1 pont, összesen 5 pont jár (nagy fako-
páncs, héja, fekete gólya, uhu, fácán). Minden jól párosított csőrre és lábra 1-1 
pont, összesen 5 pont jár. A tépőcsőr és a horgas csőr felcserélhető! A helyes 
csőr-láb párokhoz rendelt helyes madárfajra is 1-1 pont, összesen 5 pont jár. 
Jól átlátható megoldás (függetlenül attól, hogy helyes vagy hibás) 1 pont. 
(Összesen max. 16 pont.) 

 


