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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Jelöljétek meg azokat a válaszokat, melyek mellett gyümölcsök, zöldségek tá-

rolására vagy tartósítására szolgáló lehetőségek szerepelnek! Vigyázzatok, a 
szavakból kiestek a magánhangzók! 
(A) m_lyh_t_s (B) s_v_ny_t_s (C) h_k_z_l_s 
(D) k_nz_rv_l_s (E) _sz_l_s 

2. Melyik végbélben mért hőmérséklet utalhat kisbabánál betegségre? 
(A) 36,9 ⁰C (B) 37,3 ⁰C (C) 38 ⁰C (D) 38,5 ⁰C (E) 40 ⁰C 

3. 2018 madara hosszú időre eltűnt Magyarországról egy emberre is káros vegy-
szer, a DDT használata miatt. Milyen módon károsította ez a vegyszer a madár 
állományát? 
(A) Megette a kihelyezett vegyszert. 
(B) Az élőhelyei pusztultak általa. 
(C) A táplálékláncban felhalmozódott vegyszer mérgezte a madarat. 
(D) Elvékonyodott a tojások héja és összetört a kotló madár alatt. 
(E) Megette a vegyszerrel kezelt növényeket. 

4. A felsoroltak közül hány elem nem tartozik az emberi kommunikációhoz? 
 sóhajtás, mimikri, biccentés, párbeszéd, adott távolság tartása, füttyentés, 

 fintorgás, az áll megtámasztása, merev tekintet, kacagás, kacsintás 
(A) 0 (B) legalább 1 (C) legalább 2 (D) legalább 3 (E) legalább 4 

5. Jelöljétek meg azokat a válaszlehetőségeket, melyeknél szereplő energiát, tü-
zelőanyagot használják napjainkban lakóházak fűtésére? 
(A) földgáz (B) fa (C) fapellet 
(D) elektromos áram (E) geotermikus energia 

6. Az alábbi szavak (akár többszöri) felhasználásával hány olyan összetett szót 
tudtok alkotni, amely valamely hazánkban élő ízeltlábút takar? 

 darázs, szarvas, ló, pók, bogár, orrszarvú, farkas, bika, hangya 
(A) legalább 3 (B) legalább 4 (C) legalább 5 (D) legalább 6 (E) legalább 7

7. A felsorolt madarak közül hány fészekhagyó? 
 házi tyúk, feketerigó, füsti fecske, pulyka, házi kacsa, fácán, fogoly, tengelic 

(A) legalább 3 (B) legalább 4 (C) legalább 5 (D) legalább 6 (E) legalább 7
8. A hagyományos papír előállításához képest miből van kevesebbre szükség pa-

pírhulladékból készült újrapapír előállításánál? 
(A) faanyag (B) energia (C) víz (D) idő (E) előzőek mindegyike

9. Kizárólag a felsorolt szótagokat használva állítsátok össze 
 (a.) milyen formákban vesszük fel a szervezetünk működéséhez szükséges vizet 
 (b.) a víz milyen formákban, módon távozik a szervezetünkből! 
 DÁS, DÉK, FO, IZ, LYA, LÁ, LET, LÉK, LÉG, SZÉK, TÁP, VI, ZA, ZE, ZÉS 
 (A vastagon szedett szótag többször használható!) Jelöljétek a helyes választ! 

(A) (a.) legalább 2 (B) (a.) legalább 3 (C) (b.) legalább 2 
(D) (b.) legalább 3 (E) (b.) legalább 4 

10. Van egy olyan összetett szavunk, melyben két érzékszervünk is szerepel, az 
egyikük toldalékkal. Mi jellemző ezen két érzékszerv valamelyikére? 
(A) Egyikük testünk elsődleges védelmi vonala. 
(B) Egyikük az egyensúlyozás szerve is. 
(C) Egyikük a legnagyobb érzékszervünk. 
(D) Egyikük felmelegíti és szűri a levegőt. 
(E) Egyiküket a lélek tükrének is nevezik. 

11. Melyik az a vitamin, melynek jellemző táplálékforrásai közül a legtöbb talál-
ható a felsorolásban? Jelöljétek az adott vitaminra igaz állítást! 

 citrom, sárgarépa, búzakorpa, sütőtök, dió, tojássárgája, sárgadinnye 
(A) zsírban oldódik (B) szervezetünk nem tudja tárolni 
(C) a „Nap” vitaminja (D) idegvédő vitamin 
(E) hiánya angolkórt okozhat 

12. Milyen fejlődési alakjai vannak a káposztalepkének? 
(A) báb (B) imágó (C) pete (D) hernyó (E) kifejlett rovar 

13. Melyik termesztett növényünknek van mérgező része? 
(A) mák (B) zöldborsó (C) fehérrépa (D) burgonya (E) vöröshagyma 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Rajzoljátok át az alábbi halmazokat a válasz-

lapra, majd írjátok a megfelelő halmazba 
2018. év rovarának, madarának, emlősének és 
hüllőjének a nevét, a halmazban megadott szám-
ból kiindulva. Ezután helyezzétek el valameny-
nyi jellemző számát a megfelelő helyre. Több 
állatra vonatkozó jellemző csak a megfelelő 
metszetben szerepelhet.  

1. állandó testhőmérséklet   2. repülő életmód   3. négy járóláb   4. gerinces 
5. szorosan vízhez kötött életmód   6. védett   7. ízeltlábú   8. lágy héjú tojás 
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