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2019. MEGOLDÓ LAP (A Hétvezér Általános Iskola szellemi tulajdona) 

Megoldólap 1. forduló 5. – 6. osztály 

 

Iskola neve: _____________________________________________________________ 

Iskola pontos címe: ______________________________________________________ 

Iskola e-mail címe: _______________________________________________________ 

Csapattagok neve nyomtatott betűvel: _______________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

Felkészítő tanár neve: ______________________________________________ 

Beküldési határidő: 2019. november 08. Hétvezér Általános Iskola 

 Elért pontszám:  

1. NÖVÉNYISMERET Írjátok be a növények nevét és a képe számát a megfelelő négyzetbe!  

 A l_ l_ o_ f_  ,vagy más néven magnólia a tavasz egyik nagy slágere, hiszen egyedi virágai igazi 

látványosságnak számítanak minden kertben. 

A l_ a_ d_ r már évtizedek óta a legkedveltebb mediterrán dísznövények közé tartozik, ám teleltetése 

miatt sok kertbarát lemond erről a szép növényről.  

A k_ ó_  _ sz más néven sáfrány tavasz egyik legszebb virága, amely évről évre egyre nagyobb 

területet hódít meg kertekbe 

 A d_ l_ _ az „ezerarcú szépség” sikere nagy a kertekben, a színes kavalkádja, fajtagazdagsága miatt. 

Fagyérzékeny évelő növény. Mivel virágzása májustól egészen októberig eltart, érdemes a kertben 

feltűnő helyre ültetni. 

A j_ p_ n f_ t_ l_ n_  4-5 méter magasra kúszó, vagy a földön laza gyepet alkotó örökzöld. Hazája 

Kelet-Ázsia. Erős illatú virágai fehérek, elnyílásban sárgák.  

Az o_ o___ l_ nsz_ j vagy ismertebb nevén tátika, mediterrán vidékekről származó, változatos szín 

és méretben előforduló, fürtös virágzatú, kevés törődést igénylő dísznövény.  

A j_ p_ n j_ h_ r lassú növésű, 30 év alatt csupán 2-4 méteres magasságot elérő díszfa. Tavasszal és 

nyáron levelei élénk tűzpirosak, ősszel skarlát- és karmazsinvörös. Gyönyörű látvány! Kifejezetten 

jól mutatnak kisebb-nagyobb kerti tavak mellett és sziklakertben. 

A k_ e_ a_ _ sz az egyik legszebb és legkedveltebb kerti kúszónövényünk, amely már májustól 

virágzik.  A legszebb kúszónövények közé tartozik, egyaránt megél dézsában és szabadföldben is. 
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 A h_ s_ s s_ m egy gyönyörű tavasszal virágzó díszcserje, de nem csak ezért érdemes a kertünkbe 

ültetni, hanem magas C-vitamin tartalmú termése miatt is. 

 

 A b_ b_ r_ _ ggy gyönyörű, télizöld cserje, igazi mediterrán hangulatot ad a kertnek. Fényes levele 

és fürtökben nyíló fehér virágzata is mutatós. Hazánkban sövénynek is gyakran ültetik. 

A sz_ v_ r_ a egyik legkedveltebb díszfa, nem csak a gyönyörű és feltűnő virágával díszít, de a 

termése is különlegesen hat.  

 A d_ l_ á_ h_r_ n_ v_ r_ g gyorsan terjedő, alacsonyra növő, tömegesen virágzó örökzöld, évelő 

növény. Kitűnő talajtakaró, de sziklakertekbe, ágyásszegélyekhez is ideális.  

A f_ k_ t_h_ ny_ r növényt gyakran hívják karácsony rózsájának, mert dacolva a téllel, hideggel, 

karácsonykor is virágzik, akár a hó alatt is. 

A sz_ v_ i_ á_  gyönyörű évelő dísznövény, amely különleges alakú virágaival romantikát csempész 

kertünkbe! 

 A g_ l_ o_ a_ i_ á_  a pergolák befuttatására alkalmazott növények egyike. Gyorsan fejlődik, virágja 

lila-fehér színű és különleges alakja van.  Dézsában is nevelhető növény, nem télálló.  

12. A s_ ly_ m _k_ c jellegzetes virágzataiban a virágok csomókban fejlődnek, a porzószálak 

kiemelkednek. Rózsaszín virágokat fejleszt. Nagyméretű, ernyő alakú fa, kellemes árnyékot biztosít 

a kertben. 

 

 

A - albatrosz; antilop; angolna; Apolló-lepke; afrikai elefánt 

B- búbos banka; bölömbika; búvárpók; boa; balin 

C-Cs-D- cickány; cigány réce; csonttollú; dámszarvas; dolmányos varjú 

E-É-F- emu; éti csiga; ékfarkú halfarkas; fali gyík; foltos szalamandra; fogas süllő; fűrészlábú 

szöcske 

G-Gy- gulipán; gödény; gubacsdarázs; gyurgyalag; gyöngyházlepke;  

H-I-J- heringsirály; haris; hermelin; imádkozó sáska; indiai elefánt; jégmadár;  

K-L-M- keresztes vipera; kecskebéka; kaméleon; lótücsök; levelibéka; lazac; láma; mocsári teknős; 

molnárfecske; mosómedve; 

N-Ny- O-Ő- nagy kócsag; nagy pele; nyest; nyírfajd; oroszlánfóka; őszapó 

P-R-S-Sz- ponty; prérikutya; réti sas; rózsás flamingó; seregély; seregély; szarvasbogár; szalakóta 

T-Ty-U-Ü-V-Z-Zs- tiszavirág; túzok; uhu; ürge; vércse; zöldike; zsezse 

2. Húzd alá a neveket az Állati ABC-ben! 

 

 

 

 

 

 

 

 14 pont 

 16 pont 

https://www.kertelunk.hu/soveny.html
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3. Tippek az egészséges életmódhoz 
Melyik tipphez, melyik szöveg betűjele tartozik? Írd a táblázatba! 

Melyik szöveghez, melyik kép száma tartozik? Írd a táblázatba! 

 

4.Meddig bírja a Föld? 

Az ezernyolcszázas évek elején a Föld népessége eléri 

…………………………………………………………… 

Mikor érte el a Föld lakossága a 7,7 milliárd főt?................................................ 

Mely kontinensen és mely országban nőtt a legnagyobb ütemben a lakosság az elmúlt ötven 

évben?.........................................………………………………………. 

Melyik ázsiai ország népessége nő a legnagyobb ütemben?....................................... 

Mely országban sikerült tompítani a népességnövekedést születésszabályozó 

intézkedésekkel?................ 

Hány év kellett körülbelül ahhoz, hogy a Föld 1 milliárdos népessége megduplázódjon? 

……………………… 

Körülbelül a 2 milliárd lakosból, hány év alatt lett 3 

milliárd?................................................................... 

Becslések szerint mikorra várható, hogy Indiában él majd az emberiség hatoda 

……………………………….. 

2040-re várhatóan mennyi ember él a Földön?.....................................................  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

A B C D E F G H I J 

          

 10 pont 

 10 pont 

 10 pont 
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5.Rejtvény 

        1.          

    2.              

 3.                 

     4.             

5.                  

 6.                 

     7.             

 

Megfejtés:………………………………………………. 

 

6. Fővárosok  

Képek 

sorszámai 

Jellemzők 

betűjelei 

Fővárosok megnevezése 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 8 pont 

 20 pont 
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7.TUDJ MEG TÖBBET A 2020-AS OLIMPIA HELYSZÍNÉRŐL! 

Válaszolj a kérdésre! Egészítsed ki a hiányos szöveget! 

Melyik fővárosban rendezik a 2020. évi nyári olimpiai játékokat? 

………………………………………………………….. 

Japán, …………… nevű kontinens, keleti partjai előtt húzódó, …….. nagy és körülbelül 

négyezer kisebb szigeten helyezkedik el. 

A szigetek kiemelt hegyvidéke keleten hirtelen szakad le a ………….-óceán felé, a hosszan 

elnyúló mélytengeri árok a ………-árok felé (10 680 m). Legismertebb vulkáni hegye a 

………., a szigetek legmagasabb pontja (3778 m), ez a japánok szent hegye. 

Maga a vulkáni szigetív óceáni és óceáni lemezütközéssel jött létre. Gyakorlatilag mindennap 

mérhetőek, kisebb földlökések. Évente mintegy ötezer gyengébb földrengést észlelnek - de 6-8 

évenként néhány erősen romboló hatású is kipattan. 

A szigetország nagy része hegyvidék, rövid és bővizű …………. így nagy esésűek, a kedvező 

éghajlati adottságok miatt egyenletes vízjárásúak, …..energia termelésére alkalmasak.  

A szigetország területének majdnem kétharmadát ma is ………. borítja, emiatt Japán a Föld 

legjobban erdősült országai közé tartozik. 

Feldolgozó iparának vezető ágazata a gépgyártás, ezenbelül az autó- és a hajógyártás. 

Szuperexpressz vonatai is világhírűek. A Sinkansen nagysebességű gyorsvasút hálózat ..…. óta 

működik. A mágnesvasúttal elért 581 km/h sebesség világrekordnak számít. A modern ipari 

robottechnika, biotechnológia kitalálója, alkalmazója. 

 

A japánok nagyon hagyománytisztelők. A papírhajtogatás, az ………………,  régi hagyomány. 

Ünnepélyes alkalmakkor, teaszertartásokon, színházakban viselik a nők a ………………., 

aminek a felvétele és viselete külön művészet. A Japán tradicionális kertek egyfajta miniatűr, 

idealizált tájat alkotnak. 

  12 pont 


