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Országos döntő 6. osztály 2019. március 9. 
Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Mikor járt először ember az űrben és ki volt az? 

(A) egy amerikai űrhajós(B) Neil Armstrong (C) Jurij Gagarin 
(D) 1961-ben (E) 1969-ben 

2. Tegyétek a napkelte sorrendjébe az alábbi fővárosokat! 
1. Pozsony, 2. Bukarest, 3. Bécs, 4. Belgrád, 5. Ljubljana 

(A) 2-1-4-3-5 (B) 5-3-1-4-2 (C) 3-5-1-4-2 (D) 2-4-1-3-5 (E) 2-4-1-5-3 
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 hat kontinensből melyekre illik legalább 3 állítás az alábbiak közül? 
Itt található Földünk legmagasabban fekvő pontja. Legalább 3 nevezetes szé-
lességi kör szeli át. Legalább 2 óceán határolja. Keresztülhúzódik rajta a Bak-
térítő. Teljes területe az északi félgömbön található. 
Az így kapott kontinensek hányadikak a kontinensek terület szerint csökkenő 
sorában? 
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5. 

5. Válasszátok ki a kullancsok által terjesztett, antibiotikummal kezelhető beteg-
séget és párosítsátok a tünetével!  

 1. veszettség   2. agyvelő- és agyhártyagyulladás   3. tuberkulózis  4. Lyme-kór 
a) magas láz, fejfájás, mozgászavar   b) fejfájás, hallucinációk, merev tarkó  

c) csípés helyén kialakuló kokárdaszerű bőrelváltozás   d) véres köpet 
(A) 1.-d) (B) 2.-d) (C) 3.-a) (D) 4.-c) (E) Előzőek egyike sem.

6. Melyik szitakötő? 
(A) kék légivadász (B) sebes acsa (C) lápi póc 
(D) szőlőszender (E) fátyolka 

7. Melyik fenyőfajra igaz csak egy az alábbi állítások közül:  
tűlevelei 20-30-as csomókban állnak; toboza hosszú, hengeres;  

tűlevelei egyesével állnak; lombhullató; tűlevelei kettesével állnak 
(A) lucfenyő (B) fekete fenyő (C) ezüstfenyő 
(D) vörös fenyő (E) erdei fenyő 

8. Mi növeli a felszín felmelegedését? 
(A) növényzettel borított (B) nagyobb szögben érik a napsugarak 
(C) világosabb a felület (D) sötétebb a felület 
(E) kisebb szögben érik a napsugarak 

9. Egészítsétek ki a következő mondatokat az alábbi szavakkal: rovar, ízeltlábú, 
bogár úgy, hogy az egyik fogalom kétszer is szerepeljen, és a legtágabb cso-
portot közülük a második mondat tartalmazza! 
Minden        1)               2)      . Minden        2)               3)      . 
Az alábbi fajok közül hány tartozik az egyes számokkal jelzett csoportokhoz? 
hétpettyes katica, kis szarvasbogár, közönséges kullancs, sakktáblalepke, 
óriás galacsinhajtó, szongáriai csellőpók, díszes légivadász, barlangi vakrák 
(A) 1) pontosan 3 (B) 2) pontosan 5 (C) 2) pontosan 2 
(D) 3) pontosan 8 (E) Előzőek egyike sem. 

10. Mit gyártanak PET-palack és/vagy az óceáni szemét újrahasznosításával? 
(A) pulóvert (B) sportcipőt (C) mezt 
(D) PET-palackot (E) autóalkatrészt 

11. Milyen „hulladékokat” használhatnak napjainkban házfalak alapanyagaként? 
(A) szalma (B) gumiabroncs (C) PET-palack 
(D) sörös doboz (E) fagerenda 

12. Melyik mondat nem egészíthető ki biztosan egyik adattal sem az alábbiak közül? 
71%          30%          15%          0,02%          0,009% 

(A) A földi vízkészlet ____-a édesvíz. (B) A Föld felszínének ____-át víz borítja. 
(C) Az emberi szem _____-a víz. (D) A Föld teljes tömegének ____-a víz. 
(E) A földi vízkészlet ____-a felszíni édesvíz formájában van jelen. 

13. 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 

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

majd írjátok a megfelelő halmazba 2018. év ro-
varának, madarának, emlősének és hüllőjének ne-
vét, a halmazban megadott számból kiindulva. Ez-
után helyezzétek el valamennyi 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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