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

1. Melyik adat lehet igaz egy harmadik osztályos gyerekre? 
(A) 3500 g a testsúlya (B) 3295 napos (C) 30 db foga van 
(D) 476 hetes (E) 14 dm magas 

2. Ma telihold van. Milyennek látjuk a Holdat 10 nap múlva? 
(A) félholdnak (B) C betűnek (C) D betűnek (D) újholdnak (E) kiflinek

3. Miért állítjuk át az órát kétszer egy évben? 
(A) hogy az iskolások tovább alhassanak (B) hagyományőrzés miatt 
(C) az időzónákhoz igazodás okán (D) energiatakarékosságból 
(E) az előzőek egyike sem 

4. Tegyétek vitamintartalmuk szerint csökkenő sorba a Magyarországon termett 
(tavasszal vetett) sárgarépa különböző fogyasztási formáit! 
 a) főzve; b) nyersen júliusban; c) párolva; d) nyersen novemberben 
(A) b-c-a-d (B) d-b-a-c (C) a-c-d-b 
(D) b-d-c-a (E) az előzőek egyike sem 

5. Melyik összeget lehet kifizetni pontosan négy olyan fémpénzzel, amelyek 
hátoldalán védett állatfaj szerepel? 
(A) 20 Ft (B) 110 Ft (C) 140 Ft (D) 155 Ft (E) 200 Ft 

6. Tegyétek a felsorolt ételeket (friss áruból kiindulva, megfelelő tárolás esetén) 
fogyaszthatóságuk idejének növekvő sorrendjébe! 
 a) cseresznye; b) liszt; c) főtt tészta; d) nyers tojás; e) kristálycukor 
(A) c-a-d-b-e (B) c-a-b-d-e (C) a-c-b-e-d (D) a-c-b-d-e (E) d-a-c-e-b 

7. Melyik ünnep, jeles nap esik minden évben a hétnek mindig ugyanarra a 
napjára vagy napjaira? 
(A) karácsony (B) húsvét (C) a farsangi időszak végét jelző nap 
(D) anyák napja (E) pünkösd   

8. Mely évszakokhoz tartozó hónapokban lehet összesen ugyanannyi nap? 
(A) tavasz és nyár (B) nyár és ősz (C) tavasz és ősz 
(D) ősz és tél (E) tavasz és tél 

9. Az alábbiak közül egy naptári év hányadik hetében lehet nemzeti ünnepünk? 
(A) 11. (B) 19. (C) 34. (D) 43. (E) 52. 

10. Egészítsétek ki a következő mondatot a zárójelbe tett szavakkal: 
 Minden A:____ B:____. (rovar, bogár) 

 Az alábbi felsorolásból összesen hány faj tartozik az A és a B ponthoz beil-
leszthető gyűjtőfogalom alá? Válasszátok ki a helyes megoldást! 
 hétpettyes katica, kullancs, kisasszony szitakötő, imádkozó sáska, 

mezei tücsök, aranyos futrinka, aranyszemű fátyolka, óriás galacsinhajtó 
(A) A:7, B:3 (B) A:3, B:8 (C) A:8, B:4 (D) A:5, B:8 (E) A:3, B:7 

11. Jelöljétek be azokat a madárfajokat, melyek egy másik néven az alábbi felso-
rolásban is szerepelnek: 

 stiglic, vakvarjú, aranymálinkó, pityer, csuri, mátyásmadár, méhmadár 
(A) sárgarigó (B) fülemüle (C) gyurgyalag (D) szajkó (E) kuvik 

12. András (A) és Botond (B) az ábrán a nevük kezdőbetű-
jével jelölt helyen állnak. Az északi irányt az ábrán 
nyíllal jelöltük. András először 2 mezőt északra lép, 
majd 1-et nyugatra, 1-et délre és 1-et keletre. Botond 
először 2 mezőt nyugatra lép, majd 1-et északra, 1-et 
keletre és 2 mezőt délre. Ha az új helyükről továbbin-
dulnak, milyen lépésekkel juthatnak mindketten azonos mezőre? 
(A) András 1-et keletre, Botond 1-et északra. 
(B) András 1-et északra, 1-et keletre és 1-et délre, Botond a helyén marad. 
(C) András 1-et délre, Botond 1-et keletre. 
(D) András 2-t délre, Botond 1-et nyugatra. 
(E) András 1-et nyugatra, 1-et északra, Botond 2-t északra, 2-t nyugatra. 

13. Gondoljátok végig, hogy az egyes állítások mely évszakokra igazak hazánk-
ban (előfordulhat, hogy egyikre sem, vagy éppen többre is), majd jelöljétek 
meg, hogy melyik évszakra találtátok a legtöbb igaz állítást! 

 A nappalok hossza végig növekszik. A hőmérséklet 0°C alá csökkenhet. A 
legtöbb madár ekkor tojást rak. A békák az iszapba fúrják magukat. Érik a 
ribizli. Ebben az évszakban legnagyobb szervezetünk folyadékigénye. Az 
ezüstfenyő kopasz. Ekkor leggyakoribb a D-vitamin hiány. Influenzajárvány 
fő időszaka. Óraátállítás ideje. 
(A) tavasz (B) nyár (C) ősz (D) tél (E) tavasz és tél egyformán 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Ismertessétek a szilvafa 5 fő szervét rajz segítségével, és írjátok le az egyes 

szervek feladatait! 
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