
„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer 
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, 
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”

Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.
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JACZENKÓ EDIT általános iskolai tanár 

KARDOS TAMÁSNÉ általános iskolai tanár

A feladatsorok lektorálói:
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MERÉNYI MÁRTA középiskolai tanár
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TASSY GERGELY középiskolai tanár 

WITTNER-BERTA ENIKŐ általános iskolai tanító

A verseny megálmodója:
NAGY-BALÓ ANDRÁS középiskolai tanár
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Körzeti forduló

8. osztály
BOLYAI JÁNOSBOLYAI FARKAS

A rendezvény támogatói:

SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
BÉKÁSMEGYERI VERES PÉTER GIMNÁZIUM
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

MAGYAR KERTÉPÍTŐ KFT.
BRINGÓHINTÓ KKT.

 MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT
CSODÁK PALOTÁJA.

Hanganyag: CSIBA LAJOS, KEREKES BARNABÁS

A verseny első fordulójának körzeti szervezői:

Budapest: Dél-Buda: MERÉNYI GABRIELLA (Arany János Általános Iskola és Gimnázium)

 Dél-Pest: NAGY PÉTER (Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimn.)

 Észak-Buda: BICZÓ ILDIKÓ (Veres Péter Gimnázium)

 Észak-Pest: KOVÁCS JUDIT (Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola)

 Kelet-Pest: MAGYAR ZSOLT (Szent István Gimnázium)

Hunnia – dél: NAGY KRISZTINA (Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét)

Hunnia – észak: KLAJ SÁNDORNÉ (Kazinczy Ferenc Általános és Kéttanny. Iskola, Miskolc)

Pannónia – dél: MÉSZÁROSNÉ SEGESDI ZSUZSANNA (Toldi Lakótelepi Ált. Isk., Kaposvár)

Pannónia – észak: SEBESTYÉNNÉ PETŐ KRISZTINA (Hétvezér Ált. Isk., Székesfehérvár)

Pest megye – kelet: MAGYAR ZSOLT (Szent István Gimnázium, Budapest)

Pest megye – nyugat: VETLÉNYI DÁVID (Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest)



Körzeti forduló 8. osztály 2019. február 8. 

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

1. Állítsátok párba az alábbi földrajzi helyeket a rájuk jellemző kőzetekkel! Je-
löljétek a helyes párosításokat! 

a) Mátra  b) Aggteleki-karszt  c) Badacsony  d) Mezőföld  e) Velencei-hg. 
f) mészkő   g) bazalt   h) andezit   j) gránit   k) lösz 

(A) c)-g) (B) e)-j) (C) b)-f) (D) a)-h) (E) d)-k) 
2. Melyik mértékegységcsoportban találhatóak csak SI alapmértékegységek? 

(A) kg, s, ⁰C, m, V (B) g, s, K, m, A (C) kg, A, m, K, s 
(D) g, s, cm, A, ⁰C (E) kg, m, K, s, mol 

3. Mely meghatározásoknak megfelelő fogalmakat tudjátok kirakni a felsorolt 
szótagokból?  A, BÓ, CIN, DEN, DI, LÍ, MU, NA, PEP,  
 TID, TIN, TROM, VÉ, ZIS 
(A) gyűjtőér más néven (B) cukorbetegség (C) művesekezelés 
(D) csontszövet a fogban (E) gyomorban ható emésztőenzim 

4. Melyek a kémhatást befolyásoló ionok? 
(A) OH⁻ (B) NH₄⁺ (C) H₃O⁺ (D) Cl⁻ (E) Na⁺ 

5. Mely szerveket károsítja a túlzásba vitt alkoholfogyasztás? 
(A) gyomor (B) máj (C) agy (D) hasnyálmirigy (E) szív 

6. Egy huzal keresztmetszete a harmadára csökken. Ha minden más feltétel vál-
tozatlan marad, akkor a huzal ellenállása … 
(A) 3-szor kisebb lesz. (B) 3-szor nagyobb lesz. (C) nem változik. 
(D) 9-szer lesz kisebb. (E) 9-szer lesz nagyobb. 

7. A nagybetűk a külső elválasztású mirigyek által termelt váladékokat jelölik. 
Melyik mirigy nem termelheti a C-vel jelölt váladékot, amennyiben az alábbi 
folyamatokhoz a következő betűk tartoznak:  
 fehérjebontás: B, C, D  szénhidrátbontás: A, B, C 
 zsírbontás: B, C zsíraprózás: E 
(A) máj (B) gyomormirigyek (C) hasnyálmirigy 
(D) nyálmirigyek (E) vékonybél 

8. Melyik betegség ellen nem véd a felsorolt oltások egyike sem? 
BCG, DiPerTe, IPV, Hepatitis B elleni oltás 

(A) szamárköhögés (B) fertőző májgyulladás (C) TBC 
(D) kanyaró (E) rózsahimlő 

9. Szódavizet készítünk. Milyen a keletkezett oldat? 
(A) savas kémhatású (B) a lakmusz kékre változik benne (C) bomlékony 
(D) fogyasztható (E) szén-dioxidot tartalmaz 

10. Egy test egyenletes sebességgel emelkedik egy felfelé ható, 30 N nagyságú 
erő hatására. Milyen másik erőnek kell még hatnia, hogy a sebesség állandó 
maradjon? A másik erő … 
(A) is 30 N nagyságú, és lefelé hat. (B) is 30 N nagyságú, és felfelé hat. 
(C) lefelé hat, és kisebb mint 30 N. (D) felfelé hat, és kisebb mint 30 N. 
(E) lefelé hat, és nagyobb mint 30 N. 

11. Gondolatban hazánk városai (Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Pécs, 
Óbuda) között utazunk. A városokat (nem a fenti sorrendben) régi latin nevük-
kel adtuk meg. Jelöljétek a helyes irányokat az adott városok között! 

Sopianae – 1 – Aquincum – 2 – Alba Regia – 3 – Arrabona – 4 – 
Savaria – 5 – Sopianae 

(A) 1: ÉK (B) 2: ÉNy (C) 3: ÉNy (D) 4: DNy (E) 5: ÉK 

12. Tömény kénsavat öntünk kristálycukorra. Ekkor … 
(A) a cukor feloldódik. (B) látványos térfogatváltozás történik. 
(C) a cukor elszenesedik. (D) nem történik semmi. 
(E) a tömény kénsav elvonja a cukorból a víz alkotórészeit. 

13. Töltsétek ki a keresztrejtvényt hungarikumokkal! Mi igaz a megfejtésre? 
H        P            
  P      A            
   H       C S         
    P     T           
 Z S       P           
 G        O           
  K      K            
          G Y         

 

(A) tanúhegy (B) ilyen a Badacsony (C) karsztvidékeken alakul ki 
(D) ilyen a Tisza-tó (E) ilyen a Vörös-tó 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Egy sportoló 400 méteres körpályán egy kört 45 másodperc alatt fut le. 

Egy 7. osztályos diák 1 perc 15 másodperc alatt futja le ugyanezt a távolságot. 
Ha egyszerre indulnak, az indulástól számítva hány másodperc múlva körözi 
le a sportoló a diákot, ha végig tudják tartani ugyanezt a sebességet? 
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