
 Csorba György 

természettudományos 

feladatmegoldó verseny 

 

 

Biológia 1. forduló 

 

Név:   …………………………………………… 

Iskola: …………………………………………… 

 

I. Hiányos mondatok         10 pont/ 

Egészítsd ki az alábbi mondatokat a számokkal jelölt helyeken az odaillő szóval vagy 

kifejezéssel!  

 A tüdőt a mellüregben található kettős falú zsák, a(z) (1.)……………. veszi körül. Ennek egyik fala a 

tüdőhöz, másik a(z) (2.)………………… simul. A(z) (1.)………… két falát vékony folyadékréteg teszi 

síkossá. A tüdőnek nincs saját légző izomzata, ezért nem önmagától tágul ki és ernyed el, hanem a mellkas 

mozgásaitól. Mellkasunkat a bordákhoz tapadó izmok mozgatják, de a mellüreg és a hasüreg határán levő 

(3.) ……………. is fontos szerepet játszik a légzésben. Belégzéskor bordáink (4.)……………., a(z) 

(3.)………………. pedig (5.)…………… . Az oxigén és a szén-dioxid a tüdőben található (6.) 

………………. felületén keresztül cserélődik ki.  

 7. Melyik hangadás történik belégzés kíséretében? A helyes válaszok betűjeleit írd a négyzetekbe!   

  

A) A fütyülés.     

B) A horkolás.     

C) A csuklás.     

D)  Az éneklés.    

E) A tüsszentés.     

 8. Mit jelent a passzív dohányos kifejezés?  Jelöld a helyes választ!   

A) A dohányzásról leszokott embert.   

B) A dohányzásra éppen rászokott embert.   

C) A ritkán rágyújtó embert.   

D) Olyan embert, aki cigarettát kínál egy másiknak.   

E) Olyan embert, aki a mások által kifújt füstöt szívja be.  

 

9. Indokold meg egy mondattal, miért veszélyes, ha valaki passzív dohányos! (2 pont) 

___________________________________________________________________________ 

 



II. Rendszertani alapfogalmak      9 pont/ 
Döntse el, igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Igaz állítások után írjon a négyzetbe I betűt, hamis 

állítások után H betűt! Minden jó válasz 1 pont 

1. Karl Linné a 18. században élt, angol tudós volt.  

2.  Kitaibel Pál, magyar tudós kb. 1000 növényi fajt rendszerezett.  

3. A rendszerezés alapegysége a fajta.  

4. A fajok kettős latin, tudományos nevet kapnak.  

5. Darwin, az élővilág evolúciójával a fajok állandóságát támasztotta alá.  

6. A mesterséges rendszer, az élőlényeket külső jellegeik alapján rendszerezte.  

7. Lamarck elsőként vetette el a fajok állandóságának elvét.  

8.  A fejlődéstörténeti rendszer a fajokat rokonsági kapcsolataik alapján csoportosítja.  

9. Linné a filogenetikai kapcsolatokat hangsúlyozta a rendszertani kapcsolatokban.  

 

 

III. Négyféle kapcsolat        10 pont/ 

A következő feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak és az állítások közötti 

kapcsolatot kell felismerned. Rendeld az állításokhoz a megfelelő nagybetűt! 

A) cementréteg  

B) zománcréteg  

C) mindkettő   

D) egyik sem  

 

1. a foggyökeret borítja  

2. alatta különleges csontszövet van  

3. a koronán található  

4. erek futnak benne  

5. hirtelen hőmérsékletváltozás hatására megrepedezhet  

6. különleges keménységű  

7. alatta fogüreg van  

8. idegek vannak benne   

9. túlzott cukorfogyasztás károsíthatja  

10. fogínysorvadás esetén láthatóvá válik   



 

IV. Kalandozás a keringésben.      10 pont/ 

Kövesd nyomon a vér útját az ember szervezetében! Tégy egy képzeletbeli utazást a szív bal kamrájából 

indulva. A feladatod az, hogy párosítsd az „útleírás” betűvel jelölt lépéseit az ábra sorszámainak 

megfelelően. Mi elkezdjük, Te folytasd!  

 

 

  



 

V. Fejtsd meg a rejtvény vízszintes sorait és a fősort!   11 pont/ 

  1.                  

  2.                  

      3.              

        4.            

 5.                   

  6.                  

   7.                 

     8.               

      9.              

      10.              
1. a mókus egyik végtagjának típusa 

2. tyúk nagyságú, tömzsi testű és tömött tollazatú madár a tajgán 

3. pinttyel rokon, furcsa kávájú madár 

4. ez az évszak meleg a tajgán 

5. a legnagyobb testű szarvas faj 

6. ez van a hiúz fülkagylójának végén 

7. erdei fenyő másik neve 

8. ilyen a tajga tele 

9. ilyen hosszúságú a tajgán a nyár 

10. ilyen típusú növény a fekete áfonya 

 


