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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. Mit tartalmazhat jellemzően a bagolyköpet? 
(A)  toll (B)  szőr (C)  kitinpáncél (D)  belsőségek (E)  csont 

2. Ma újhold van. Milyennek látjuk a Holdat 14 nap múlva? 
(A)  kiflinek (B)  teliholdnak (C)  C betűnek 
(D)  D betűnek (E)  félholdnak 

3. 2020 év élőlényei közül melyek élnek erdőben? 
(A)  vadvirága (B)  rovara (C)  madara 
(D)  emlőse (E)  gombája 

4. Melyik állítás igaz 2020 év rovarára? 
(A)  nappal mozgó bogárfaj 
(B)  színe fényes kékes, zöldes, vagy fekete 
(C)  erdei takarító 
(D)  pödörnyelv 
(E)  lábai tüskések, ásásra alkalmasak 

5. Melyik jellemző a déli mérsékelt övezet déli határára? 
(A)  nem szel át kontinenst  
(B)  d. sz. 66,5º-nál található 
(C)  Baktérítő 
(D)  december 22-én merőlegesen esnek rá a napsugarak 
(E)  Ezen a szélességen előfordulhat, hogy fél évig nem kel fel a Nap. 

6. Mely állítások igazak az alábbi fajokra vonatkoztatva: 
 muflon, gímszarvas, őz, dámszarvas 

(A)  Van közöttük betelepített fajunk. 
(B)  Van közöttük veszélyeztetett faj. 
(C)  Valamennyi páros ujjú patás. 
(D)  Valamennyi gerinces. 
(E)  A hím valamennyi fajnál agancsot visel. 

7. Hasonlítsatok össze egy erdőt a vele szomszédos szántóval az alábbi szempon-
tok alapján! Mely értékek magasabbak, nagyobbak általában az erdő esetében? 
(A)  nappali hőmérséklet (B)  páratartalom (C)  fajgazdagság 
(D)  szélsebesség (E)  éjszakai hőmérséklet 

8. Az alábbi szótagokból állítsátok össze a lenti meghatározások megoldását:  
 ZUZ, BAR, CSER, TER, JE, KO, TEST, MÓ, TÉ, VE, KA, LŐ, MŐ, UJJ, CA 

 1. Talaj felett elágazó fás szárú növények gyűjtőneve.  
 2. Vaddisznó nősténye.  
 3. Baglyok előre-hátra mozgatható ujja.  
 4. Tönkre és kalapra tagolódik, gombafonalakból áll.  
 5. Gombák és moszatok szoros együttéléséből kialakult önálló élőlény. 

 Mi igaz a megmaradó szótagokból kirakható fogalomra? 
(A)  tölgyre jellemző (B)  húsvéthoz köthető (C)  termés 
(D)  virágzat (E)  erdei fenyőre jellemző 

9. É. sz. 40º, k. h. 90º Hol járhatunk? 
(A)  Északi féltekén (B)  Budapesttől keletre 
(C)  Atlanti-óceánon (D)  Ázsiában 
(E)  Greenwichtől nyugatra 

10. Milyen anyagokat lehet gyakorlatilag 100%-ban és bármennyiszer újrahasz-
nosítani? 
(A)  üveg (B)  műanyag (C)  fém 
(D)  papír (E)  előzőek mindegyike 

11. 2020 év élőlényei közül melyikre találtok igaz állítást az alább felsoroltak között:
 mérge veszélyes lehet; kora tavasszal nyílik;  

 piros színű; ragadozó; téli madáretetők jellemző vendége 
(A)  2020 év vadvirága (B)  2020 év hala (C)  2020 év gombája 
(D)  2020 év kerti madara (E)  2020 év hüllője 

12. Melyik háztartási gép fogyaszt ugyanannyi idő alatt a legtöbb elektromos ára-
mot az alábbiak közül, amennyiben mindegyikük energiaosztálya azonos? 
(A)  CD-lejátszó (B)  gázsütő  (C)  asztali lámpa 
(D)  vízforraló (E)  rádió 

13. Rendezzétek sorba a Naprendszer nyolc bolygóját először a Naptól távolodó 
sorrendbe, majd kiterjedésük, nagyságuk szerint növekvő sorrendbe! 

 Melyik bolygó található a két sorrendben ugyanazon a helyen? 
(A)  Vénusz  (B)  Jupiter (C)  Föld (D)  Merkúr (E)  Mars 
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