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2020. MEGOLDÓ LAP 

Megoldólap 5. – 6. osztály 

 

Iskola neve: 

___________________________________________________________________________ 

Iskola pontos címe: 

___________________________________________________________________________ 

Iskola e-mail címe: 

___________________________________________________________________________ 

Csapat neve: 

___________________________________________________________________________ 

Csapattagok neve nyomtatott betűvel: 

___________________________________________________________________________ 

Felkészítő tanár neve: 

___________________________________________________________________________ 

 

Beküldési határidő: 2020. november 11. Hétvezér Általános Iskola 

Elért eredményeket honlapunkon tesszük közzé.  Összesen:                                 /106 pont 

1. NÖVÉNYISMERET Írjátok be a növények nevét, a képe számát a négyzetbe és az 

ismertetőjéből kimaradt szót!    

A k_ n_ _ sz_ ll_ r_ zs_ karcsú száraikon júniustól novemberig nyíló fehér és rózsaszín virágaik 

egyszerűen beragyogják a kertet, főleg  _______________________  idején, amikor a meleg 

napfény beborítja a közeli fák törzsét körülölelő virágokat.   

Az évelő n_ pf_ nyv_ r_ g még akkor is gyönyörű, amikor a legtöbb más virág már kezd 

elhervadni. A fészekvirágzata fogazott szélű virágszirmai számos színűek lehetnek a sárgától 

egészen a sötétvörösig. A virágporával mágnesként vonzza magához a  

______________________ .   

A m_ hb_ lzs_ m az egyik legmutatósabb évelő, amit jellegzetes _____________________ 

álló tölcséres hegyes virágainak köszönhet. Ezek a virágok a méhek és a lepkék kedvelt 

célpontjai is. Több színben is fellelhető a fehértől, a rózsaszínen keresztül az élénkvörösig. 

Levelei kellemes illatúak. 

A k_ rti _rv_ cska színkavalkádja szinte egyetlen kertből sem hiányzik! Ha enyhe a tél, 

szeptembertől akár _____________ elejéig is virágozhat.  

Az  _ n_ n_ szzs_ ly_ ősszel van igazán elemében, amikor látványos lándzsák emelkednek ki 

belőle, tele rikító vörös virágokkal, az érett ananász  ______________   kíséretében. Az ember 

 

 

 

 

 

https://www.agraroldal.hu/heg-kifejezes.html
https://www.agraroldal.hu/virag-kifejezes.html
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szinte várja, hogy ősszel megcsodálhassa a 90-120 cm magas és közel ugyanilyen széles növény 

pompáját. 

A kr_ z_ nt_ m az ősz alapvető jelképe. Számos fajtájuk fellelhető,  _____________  , cserepes 

és kerti változataival. Ezeknek az évelő növényeknek megfelelő öntözést kell biztosítani. 

Miután a talaj megfagy, tegyünk rá még talajtakarót.  

            A t_ r_ ck_ l _ k_ kgy_ k_ r különleges kék virágaival feltűnő ékessége a kertnek. 

____________________  virágait az októberi fagyok beköszöntéig hozza, mígnem leveleit 

bronzosra színezik az őszi napsugarak.  

A lombhullató _ll_ t_s t_ nd_ rf_ enyhe teleken már decemberben, hidegebb időben, 

_________________ -márciusban virágzik. A sárga virágai nem csak szépek, hanem vaníliához 

hasonló illatúak és illatfelhőt képeznek. 

Norvégia nemzeti virága, az _ r_ c_, vagy ___________________   de hazánkban is megbecsült 

növény. Télen díszít, nagyon strapabíró, évelő. Érdemes esővízzel öntözni, mert mészérzékeny, 

a csapvíz hatására gyorsan bebarnul, és idő előtt elpusztul. 

A kecses termetű t_ l_ ll_ f_ ksz_ _ lecsüngő hosszú virágai csodálatosan díszítik a kertet. 

Kiválóan érzi magát, ha délelőtt napot kap, a _________________________  azonban óvni 

kell. Neve ellenére fagyokban nem érdemes kint tartani, mert elpusztul. 

A b_ rz_ s k_ pv_ r_ g hatalmas, ____________ virágaiban egészen a fagyokig 

gyönyörködhetünk. A bokros, évelő növény kb. 1 m-es magasságával, lándzsa alakú leveleivel 

mindig tökéletesen mutat. Meghálálja a tápanyagban gazdag talajt a kert egy napos vagy 

félárnyékos helyén.  

A l _ gg_ mbv_ r_ g csak a nyár végén kezd el virágozni és ezt bőven ősszel is folytatják. 

Eleinte apró ______________________ képződmények alakulnak ki rajtuk, amelyek később 

fehér, halvány rózsaszín vagy levendulakék színű virágokká nyílnak szét. 

Az _sz_ m_ rg_ tv_ r_ g, csodásan kitölti a teret dúsan fejlődő apró, margarétaszerű hajtásaival. 

Napos helyet és jó vízáteresztő talajt igényel. Érdekesség, hogy levele kellemes 

___________________  áraszt. 

A v_ rj_ h_ j őszi pozsgás növény, de valójában a nyár végétől kezdve egészen novemberig 

képes virágozni. Egész évben nagyszerűen mutat, talajtakaróként is. Mivel remekül 

_____________________   a vizet, alig igényel törődést. 

A f_ k_ t_  h_ ny_ r növényt gyakran hívják karácsony rózsájának, mert dacolva a téllel, 

hideggel, karácsonykor is virágzik, akár a  __________________ alatt is. 

Az _r_ nyv_ ssz_ sárga virágai sokkal vidámabbá és szebbé teszik az őszi napokat. A gyönyörű, 

______________________ , szívós növény, még a nyári szárazságot és forróságot is jól tűri, 

az ősz egyik legutolsóként virágzó növénye. 
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24 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 pont 

3.  ŐSZI egészség  

Melyik tipphez, melyik szöveg betűjele tartozik? Írd a táblázatba!  10 pont 

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

A B C D E F G H I J 

          

10 pont  

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

          

2. Mely állatok szerepelnek a képeken? Húzd alá a neveket  az Állati ABC-ben! 

A - albatrosz; afrikai elefánt; antilop; anakonda; Apolló-lepke; alpesi gőte; agykorall 

B- bakcsó; búbos banka; bölömbika; búvárpók; boa; bohóchal; balin; bíbic; bütykös hattyú; 

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

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- háziméh; haris; hermelin; imádkozó sáska; indiai elefánt; jégmadár;  

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

molnárfecske; mosómedve; 

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

P-R-S-Sz- panda; ponty; réti sas; rózsás flamingó; seregély; sivatagi róka szarvasbogár; szalakóta 

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

hó;   zsákszerű;   ötszirmú;   nyár;   illatának;   méheket;   csarab;   vágott,  februárban;  

túlöntözésétől;  raktározza;  naplementék;  magasra növő;  fürtökből;  citromillatot;  napsárga 



TERMÉSZET – EMBER – KÖRNYEZET 5. - 6. osztály 4 

2020. MEGOLDÓ LAP 

4. SZÉP MAGYAR TÁJAKON 

A képek sorszáma A tájak megnevezését jelző 

betűk 

A leírásokat jelző római 

számok 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 20 pont 

5. REJTVÉNY:  

 

 
      1.                 

 

     2.                     

 

   3.                      

 

    4.                         

 
  5.                        

 

  6.                     

7.                          

 

  8.                        

 

      9.                

Megfejtés: …………………………………………….      10 pont 
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6. ISMERKEDJ SZÉKESFEHÉRVÁR SZOBRAIVAL! 

Ha nem mentek kirándulni, akkor sétáljatok gyönyörű városunkban! Nézzétek meg a szobrokat! 

Tájékozódjatok Székesfehérvár térképén! Írjátok a megfelelő helyre a szobrokat jelző számokat! 

  

Döntsd el igaz, vagy hamis az állítás az adott szoborról! Ha igaz I betűvel jelöld, ha hamis H betűvel.  
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A szobrok 

sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I/H         

 

16 pont 

Az esszét kérjük, külön lapon készítsétek el! 


