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Körzeti forduló 6. osztály 2020. február 7. 

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

1. Mi igaz a csillagokra? 
(A)  izzó gázgömbök (B)  saját fénnyel rendelkeznek 
(C)  ilyen az Esthajnalcsillag (D)  nukleáris energiát termelnek 
(E)  villódzó, pislákoló fénypontokként látjuk 

2. Mi igaz déli mérsékelt övezet északi határára? 
(A)  3 kontinenst szel át. (B)  d. sz. 66,5º-nál található (C)  a Ráktérítő 
(D)  Szeptember 23-án merőlegesen esnek rá a napsugarak. 
(E)  Vonalában gyorsabban forog a Föld, mint az Egyenlítőnél. 

3. Melyik állítás igaz a természetes erdőkre az ültetett erdőkhöz viszonyítva? 
(A)  a fák nagyobb része egykorú (B)  gazdagabb növényfajokban 
(C)  gazdagabb állatfajokban (D)  szabályosabb 
(E)  ellenállóbb 

4. Az betűhalmazokban megadott állatok közül válasszátok ki azokat, melyek 
hazai erdeinkben élhetnek és őshonosak! 
(A)  HÚZI (B)  MOLFUN (C)  BANRAMEVDE 
(D)  UUH (E)  SARÁGRÓGI 

5. Mi igaz 2019 madarára? 
(A)  csőre erősen felfelé ívelő (B)  fiókái fészeklakók (C)  vonuló 
(D)  népi neve: székigólya (E)  mindig nagy telepekben fészkel 

6. 2019 év élőlényei közül mely fajok teljes nevét tudjátok kirakni az alábbi szó-
tagokból? CÉR, CIN, FOL, GE, GÓ, HA, LA, LYA, MAND, RA, RÁG SI, 
SZA, TOS, TÖCS, VA, VI, ZER? 
(A)  2019 vadvirága (B)  2019 rovara (C)  2019 hüllője 
(D)  2019 hala (E)  2019 madara 

7. Melyik nevezetes szélességi körre süt a Nap derékszögben június 22-én?  
 Válasszátok ki a hozzá tartozó szélességi fokot! 

(A)  d. sz. 23,5º (B)  é. sz. 66,5º (C)  é. sz. 22,5º 
(D)  0º (E)  Előzőek egyike sem. 

8. Milyen élőlények segítik a komposztálóban a komposztkészítés folyamatát? 
(A)  gombák (B)  baktériumok (C)  vírusok (D)  férgek (E)  madarak 

9. Milyen veszteségekkel, szennyezéssel járhat, ha élelmiszert dobunk ki? 
(A)  termőföld pazarlás (B)  víz pazarlás (C)  energia pazarlás 
(D)  levegőszennyezés (E)  erdőirtás 

10. Helyezzétek el valamennyi felsorolt fajt a mellékelt táplálékhálózatban! 
 nagy patkósorrú denevér, széncinege, farkas, őz,  

 aranyos rózsabogár, macskabagoly, erdei egér, gyapjas lepke 
 Jelöljétek azokat a megoldásokat, ahol a megadott faj szerepelhet az ábra 

adott betűvel jelölt helyén!  
(A)  a. farkas 
(B)  b. erdei egér 
(C)  c. nagy patkósorrú denevér 
(D)  d. aranyos rózsabogár 
(E)  e. őz 

11. Mi igaz az előző feladatban felsorolt fajokra? 
(A)  Többségük gerinces. (B)  Van közöttük védett faj. 
(C)  Van közöttük élősködő. (D)  Van közöttük ragadozó. 
(E)  Többségük elsődleges fogyasztó, vagy az is lehet. 

12. Hozzávetőlegesen milyen magasságban repülnek a személyszállító repülőgé-
pek, és mi igaz a légkörre ebben a magasságban? 
(A)  10 km magasságban (B)  50 km magasságban 
(C)  kb. -10 ºC (D)  kb. -50 ºC 
(E)  A levegő sűrűsége kisebb, mint a földfelszín közelében. 

13. Állítsátok az alábbiakat a sebességek növekedése szerinti sorrendbe! Melyik a 
helyes sorrend? a) hangsebesség; b) nagy utasszállító repülők repülési sebes-
sége; c) fénysebesség; d) az Egyenlítő mentén egy adott pont keringési sebessége 
(A)  a-b-c-d (B)  b-d-c-a (C)  d-b-a-c (D)  b-a-d-c (E)  b-a-c-d 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Rajzoljátok át az alábbi ábrát a válaszlapra, és írjátok 

bele 2019 év állatait (minden halmazba egyet, tehát 
összesen négyet) a megadott számokból kiindulva. 
Helyezzétek el valamennyi jellemző számát a meg-
felelő helyre! Több állatra vonatkozó jellemző csak 
a megfelelő metszetben szerepelhet.  

 1. változó testhőmérséklet;  2. négy járóláb;  3. gerinces;  4. fokozottan védett; 
5. feltételezett hazai létszáma < 10;  6. vízirovarokkal táplálkozik;  7. hasa 
általában narancssárga;  8. a kifejlett állat élettartama legfeljebb 2-3 hét;   
9. fekete fülpamacsot visel   
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