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

1. Melyik testméret adatunk esetében elképzelhető, hogy születéstől felnőttkorig 
nem növekszik a kétszeresére sem, egészséges fejlődés esetén? 
(A)  testsúly (B)  testmagasság (C)  talpméret 
(D)  A felsoroltak közül kettő esetében. 
(E)  Előzőek egyike sem. 

2. Állítsátok a nappal hossza alapján növekvő sorba a felsorolt jeles napokat! 
 a) 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe 
 b) 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 
 c) aradi vértanúk emléknapja 
 d) államalapítás ünnepe 

(A)  b-c-a-d (B)  a-c-d-b (C)  c-b-a-d (D)  d-a-c-b (E)  b-d-a-c 

3. Mely meteorológiai évszakokhoz tartozó hónapokban lehet összesen ugyan-
annyi nap? 
(A)  tavasz és ősz (B)  nyár és ősz (C)  tavasz és nyár 
(D)  ősz és tél (E)  tavasz és tél 

4. Kincső decemberben fogant, időre született kisbaba. 2 éves születésnapján mi-
lyen gyümölcsöt fogyaszthat a kertből frissen szedve Magyarországon? 
(A)  szilva (B)  cseresznye (C)  szőlő (D)  sütőtök (E)  zöldborsó 

5. Melyik lehetett nagyszüleink udvarában a hagyományos elnevezése a házi ser-
tés számára megfelelő lakóhelynek? 
(A)  karám (B)  ketrec (C)  dúc (D)  ól (E)  jászol 

6. Négy gyerek születési dátumában szereplő számokat kevertünk össze: 
 2019, 2005, II, 28, 2020, 2010, 30, VII, 29, XI, II, 31 

 Ebből kiindulva melyek lehetnek a helyes születési dátumok? 
(A)  2020. július 31. (B)  2010. október 31. (C)  2005. február 29. 
(D)  2019. február 28. (E)  2005. október 30. 

7. Összesen hány órából állhatnak két egymást követő év február hónapjai? 
(A)  57×24 (B)  57×12 (C)  58×24 (D)  56×24 (E)  56×12 

8. Egy napsütéses nyári napon az alábbiak közül hány órakor a leghosszabb egy 
fa árnyéka? 
(A)  10 (B)  11 (C)  12 (D)  15 (E)  18 

9. Melyik állat nevét egészíthetjük ki azzal a színnel, amely a térképen az alföldet 
jelöli úgy, hogy ezáltal egy hazánkban élő faj nevét kapjuk? 
(A)  varangy (B)  lombszöcske (C)  medve (D)  küllő (E)  gyík 

10. Gondolatban Magyarország területén utazunk az alábbi útvonalat követve.  
 Budapest – 1 – Zala megye – 2 – Heves megye – 3 – Balaton – 4 –  

– Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 5 – Budapest 
 Jelöljétek be azokat a válaszlehetőségeket, ahol az adott számmal a megfe-

lelő irányt jelöltük!  
(A)  1: DK (B)  2: ÉK (C)  3: ÉNy (D)  4: ÉK (E)  5: D 

11. Mely felsorolásokban szereplő keresztnevek mindegyike jelent kisbetűvel 
egyúttal növénynevet? 
(A)  Alma, Rózsa, Hajnalka (B)  Veronika, Írisz, Kincső 
(C)  Ibolya, Dalma, Kamilla (D)  Hanga, Boglárka, Nárcisz   
(E)  Viola, Jácint, Imola 

12. Jelöljétek be azokat a madárfajokat, melyek népi neve nem szerepel az alábbi 
felsorolásban! 

 csuri, stiglic, vakvarjú, aranymálinkó, mátyásmadár, halálmadár 
(A)  sárgarigó (B)  fülemüle (C)  gyurgyalag 
(D)  szajkó (E)  házi veréb 

13. Egészítsétek ki az alábbi mondatokat a megfelelő számokkal! 
 A Naprendszerünkben         bolygó van, közülük          gázbolygó. 
 A Föld          nap alatt fordul meg a saját tengelye körül. 
 Egy év         hónapból, legalább         napból áll. 
 A szökőév         nappal hosszabb. 

 Adjátok össze az összes leírt páros számot. Mennyi az összegük? 
(A)  22 (B)  24 (C)  36 (D)  388 (E)  390 
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