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1. forduló 5. – 6. osztály 
 

NÖVÉNYISMERET 

Készítsünk szép kertet.  Milyen növényeket választottunk? 

1.  A megoldó lapon írjátok be a növények nevét és a képe számát a megfelelő helyre!  
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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. Mely állatok szerepelnek a képeken? Húzd alá a neveket az Állati ABC-ben! 
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3. Tippek az egészséges életmódhoz 

Emlékszel arra, amikor biciklizni tanultál? A 
legfontosabb az volt, hogy jól megtaláld az 
egyensúlyt. Ugyanez igaz az ételek választásánál is.  
Ha megtanultuk gondosan egyensúlyban tartani az elfogyasztott étel 
mennyiségét és típusait, a test  hatékonyan fog működni.  
 
A következő tíz tipp betartásával fitt és egészséges maradhatsz.  

1. Enni jó… élvezd az ételeket.  

2. A reggeli nagyon fontos étkezés.  

3. Egyél sokféle ételt minden nap – az egészséghez a változatosság a recept.  

4. Étkezéseid egyik alapja a szénhidrát legyen.  

5. Adj egy ötöst! Egyél gyümölcsöt, zöldséget minden étkezéshez, valamint étkezések közötti 

nassolnivalóként is!  

6. A zsír számít, de a túl sok zsír nem tesz jót az egészségednek.  

7. Nasstámadás! Egyél rendszeresen és változatosan válassz rágcsálnivalókat!  

8. Csillapítsd a szomjad. Igyál sok folyadékot!  

9. Vigyázz a fogaidra! Naponta legalább kétszer moss fogat!  

10. Mozogj! Légy aktív minden nap!  

Melyik tipphez, melyik szöveg betűjele tartozik? Írd a táblázatba! 

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

          

A Ahhoz, hogy egészséges maradj, több mint 40 különféle tápanyagra, például vitaminokra és 

ásványi anyagokra van szükséged minden nap. Mivel nincs egyetlen olyan étel, amely 

mindegyiket tartalmazná, fontos egyensúlyba hozni a választott táplálékokat. Valójában 

nincsenek jó vagy rossz élelmiszerek, így nem kell kihagynod semmit, amit szeretsz. A 

legjobban úgy biztosíthatod a megfelelő egyensúlyt, ha változatosan sokféle ételt eszel. 

B Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy szíved egészséges, csontjaid pedig erősek maradjanak. És 

még szórakoztató is lehet. Minden nap iktasd be valamilyen formában: ez lehet csak az, hogy 

sétálsz az iskolába és felszaladsz a lépcsőn. Az úszás különösen jó az egészség megőrzésére. 

C Még rendszeres napi étkezés esetén is előfordul olyan, hogy az étkezések között megéhezel. 

Kitöltheted ezt az űrt, de ne helyettesíts velük főétkezést, csak pluszban fogyaszd őket. 

Sokféle közül választhatsz, lehet joghurt, friss vagy aszalt gyümölcs, egy szál zöldség, 

például répa, sótlan mogyoró vagy rizsszelet. Alkalmanként ehetsz chipset, egy csokit, egy 

szelet tortát vagy pár kekszet is. Bármelyik is választod, emlékezz rá, hogy az egyensúly 

megtartásához az élelmiszereket mindig változatosan iktasd az étrendedbe. 

D Nagyszerű módja az étel élvezetének egy közös étkezés a családdal vagy a barátokkal otthon 

vagy akár az iskolában. Érdekes látni, hogy mások milyen ételeket választanak. 

E Ha a nap folyamán sok cukor- és keményítőtartalmú ételt fogyasztasz, fogszuvasodáshoz 

vezethet. Ezért ne egyél, és ne igyál folyamatosan egész nap! A cukormentes rágó segít 

megőrizni fogaid egészségét. A szép mosoly megőrzésének legjobb módja a fluoridos 

fogkrémmel történő ápolás.  
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F A gabonafélék, a rizs, a tészta, a burgonya és a kenyér közül legalább célszerű egyet minden 

étkezésbe beiktatni. Egyél teljes kiőrlésű kenyeret, tésztát vagy más gabonaféléket, melyek 

több rostot tartalmaznak. Sütöttél már kenyeret? Nagyon jó móka, és az illata is isteni! 

G Mint ahogy az autók, a buszok és a vonatok sem működnek üzemanyag nélkül, a munkához 

testünknek is szüksége van energiára. Különösen az éjszakai alvás után alacsony az 

energiaszint, ezért akár iskolába mész, akár hétvégi kirándulásra, kezdd ezzel a napot.  

H Habár bizonyos mennyiség kell ahhoz, hogy minden szükséges tápanyagot biztosítsunk, 

egészségesebb, ha inkább kevesebbet eszünk ezekből az élelmiszerekből, nem borítjuk fel az 

egyensúlyt. Különféle növényi olajok nagyon egészségesek. 

I Tudtad, hogy testsúlyodnak több mint fele csak ez? A tiszta víz természetesen nagyon jó 

választás, lehet csapvíz vagy ásványvíz, időnként gyümölcslé, tea, üdítő és természetesen tej.  

J A legfontosabb élelmiszerek közé tartoznak, mert elegendő vitamint, ásványi anyagot és 

rostot biztosítanak számunkra. Mindenkinek naponta legalább ötször kellene fogyasztania. 

Reggelire például egy pohár gyümölcslevet, mondjuk egy almát és egy banánt tízóraira és 

uzsonnára, illetve kétféle zöldséget a főétkezésekhez. Ezzel meg is van mind az öt. 

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

A B C D E F G H I J 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.MEDDIG BÍRJA A FÖLD?    
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4. MEDDIG BÍRJA A FÖLD? 

Olvassátok el a szöveges részt, tanulmányozzátok a diagramot! Válaszoljatok a kérdésekre! 

 

Még soha nem élt egy időben ennyi ember a Földön. 2011 elején 

átléptük a 7 milliárdot, 2019-ben pedig a 7,7 milliárdot. Bolygónk 

népessége ma már több mint két és félszerese az 1960-as értéknek – 

akkor még csak 3 milliárdan éltünk a Földön. 

A robbanásszerű népességnövekedés alapja a technikai fejlődés és jobb 

egészségügyi ellátás. A világ ma évente több mint 80 millió emberrel 

gyarapodik, és 2040-re várhatóan már 9 milliárdan élünk a Földön. 

Ha a Föld 2016-ban egy 100 lakosú falu lenne, 60 ázsiai, 16 afrikai és 10 európai lakna benne. 

2050-re ennek a "falunak" a lakossága várhatóan 133-ra emelkedik, és köztük 73 lenne ázsiai, 33 

afrikai és 10 európai, vagyis az európaiak és az ázsiaiak aránya csökkenne, az afrikaiaké 

növekedne. 

Az elmúlt 50 évben az afrikai kontinensen Elefántcsontpart lakossága nőtt a leggyorsabban, míg 

Ázsiában India vezet népességének 782 milliós növekedésével, Kína 111%-os népszaporulata a 

születésszabályozás miatt elmarad a világ átlagától, Japán népessége pedig mindössze 36%-kal nőtt 

50 év alatt. India népessége 2030-ig várhatóan Kínát is megelőzi – akkorra Indiában fog élni az 

emberiség hatoda. 

A következő négy évtizedben is Ázsia, Afrika, Dél-Amerika és a Karibi térség országaiban nő a 

világ népessége – e fejlődő államok adják 2050-ig a népességnövekedés 97%-át. A népesség-

robbanás addig tart, amíg a születési arányszám nem igazodik a csökkenő halandósági rátához. 

Becslések szerint jelenleg másodpercenként 4,2 ember születik a világon és 1,8 hal meg. 

 

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?..................................................... 

http://fna.hu/hir/nepessegnov
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5. REJTVÉNY 

 

1. Kisebb folyóvíz. 

2. A talajnak azon barna vagy fekete színű része, mely korhadásba átment szerves, azaz növényi és 

állati anyagokból keletkezik. 

3. A talajban keletkezett hiányokat pótló anyag, amely segíti a növényzet fejlődését. Egyik 

leggyakoribb a kálium-nitrát. 

4. Olyan biológiai folyamat, amely a hulladékok szerves anyagait alakítja át. A mezőgazdaságban, 

különösen a kertészetekben alkalmazott módszer. 

5. Ilyen hulladékgyűjtésre van szükség, ha biztosítani szeretnénk a hulladékok újrahasznosítását. 

6. Az ipari vagy háztartási vízfogyasztás végterméke. Csatornahálózaton keresztül elvezethető. 

7. Ilyen hulladék például a hígító, gyógyszer, szárazelem. 

 

        
1. 

         

    
2. 

             

 
3. 

                

     
4. 

            
5. 

                 

 
6. 

                

     
7. 

            

 

 

Megfejtés:…………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

 



 

TERMÉSZET – EMBER – KÖRNYEZET 5. - 6. osztály 7 

 2019. FELADATLAP (A Hétvezér Általános Iskola szellemi tulajdona) 
 

 

6.FŐVÁROSOK 

Alaposan összekeveredtek a képek és a mellettük lévő információk. 

Fővárosokról látsz képeket, sorszámokkal. Mellette betűjelekkel rövid jellemzéseket. A sorszámok 

(képek) mellé írd a megfelelő betűjelet (jellemzést)! Nevezd meg a fővárosokat! 

1. 

 

A 

 

2. 

 

B 

 

3. 

 

C 

 

4. 

 

D 

 

5. 

 

E 

 

Fő folyója a Temze, teljes hosszában 

hajózható; közvetlen kapcsolatot 

biztosít az Északi-tengerrel. A 

települést északi és déli részre osztja, 

melyeket közel 30 híddal kötöttek 

össze. Az Európai Unió legnépesebb 

városa. 

A Duna partján, az ország délnyugati 

csücskében fekszik. A városban öt 

híd ível át a Duna felett. 

A Föld legnagyobb területű 

országának a fővárosa. 

Világviszonylatban óriásinak 

számítanak terei és utcái, melyek 

közül a leghíresebb a Vörös tér. 
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6. 

 

F 

 

7. 

 

G 

 

8. 

 

H 

 

9. 

 

I 

 

10. 

 

J 

 

Az ország északkeleti részén fekszik, a 

Saale folyótól keletre. Központját egy 

365 méter magas televíziós torony 

uralja. 

A várost kettéosztó fal1961 és 1989 

között létezett. A hidegháború alatt a 

kettéosztott város Európa 

megosztottságának és az elnyomásnak 

egyik fő szimbólumává vált. 
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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. 
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8. feladat: Kidolgozandó feladat   

 

Állítsátok össze a saját 
 
 

 
 

munkátokat. 
 
 

Téma: Japán 
 

 

Önállóan is kitalálhatjátok a 3 témakör témáját Japánnal kapcsolatban. 

 

A mi javaslatunk: 

 

1. Természet-A bonsai világa 

2. Ember-A japán emberek élete-Érdekességek Japánról 

3. Környezet-Japán, a felkelő nap országa 

A megoldó lappal együtt küldjétek be munkátokat. 

 Munkátokat kézírással készítsétek el és díszíthetitek saját rajzzal, képekkel, 

fotóval, térképekkel, egyéb illusztrációval. 

 Terjedelme: maximum három  A/4-es oldal legyen.  

Jó munkát kívánunk! 


