
 

 

Csorba György 

természettudományos 

feladatmegoldó verseny 

 

 

 

1 

Keresztrejtvény        15 pont 

Töltsd ki a keresztrejtvényt a meghatározások és a képek alapján a megfelelő fajnévvel! 

Írd a pontozott vonalra a megfejtést! 

Old meg az igaz-hamis feladatot! 

 

1. Körülbelül 30 mm átmérőjű és 11-12 mm magas háza nagy, vastag korong alakú. Színe vörösbarna 

vagy zöldes olajbarna, mely alul világosabb. Hímnős állat. Petéit kocsonyás anyagba ágyazva 

lapos, korong alakú csomókba rakja le, az embriók vörösek.  

  

2. Feje kicsi, teste nyúlánk, szárnya és farka hosszú. A felnőtt hím szárnya és farka szürke, az 

elsőrendű evezők feketék, a szárnyfedők és a hát barna, a fej és a szárnyak elülső élei okkersárgák. 

A felnőtt tojó sötétebb, jellemzően barna, a fej és a váll krémszínű. A tojó valamivel nagyobb a 

hímnél. Csőre fekete, lábai sárgák, a karom fekete, a szivárványhártya sárgásbarna. Csőre fekete, 

lábai sárgák, a karom fekete, a szivárványhártya sárgásbarna. 

  

3. Az állat testének hossza 25-36 centiméter, farkán nincs szőr, oldalról valamelyest lapított, 

pikkelyes és majdnem olyan hosszú, mint a teste. Testtömege 900-1800 gramm. Bundája szürkés-

barna, vöröses árnyalattal, hasi része világosabb. Erős koronaszőrei miatt kócosnak tűnik bundája. 

Hátulsó lábán az ujjak között kis úszóhártyát visel.  

  

4. Tollazata fekete, helyenként sötétbarnás árnyalatú, a farka alul fehér. A hím és a tojó hasonló 

kinézetű. Hosszúra nyúlt lábujjai segítik az ingoványos talajon való közlekedésben; járás közben 

jellegzetesen "kilép". Nádasban költ, de táplálkozni a hínárral benőtt nyílt vizekre jár. 

 

5.  

 

 
  

6. Alig 10 centiméter hosszú, finoman tagolt testű gőte. Fején három hosszanti barázda található. Bőre 

a vízi élet során sima, a szárazföldi életmódra visszatérve szárazzá és érdessé válik. Legfeltűnőbb 

ismertetőjegye a szemek között vagy mögöttük kezdődő fogazott vagy hullámos szélű, 
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gyöngyházfényben csillogó háttaraj, amely megszakítás nélkül megy át az ugyancsak fogazott vagy 

hullámos farokszegélybe, és többé-kevésbé hosszú hegybe fut. Farka oldalt összenyomott. 

7.  

  
 

 

1.                 

2.                

3.               

4.           

5.               

6.             

7.           

 

8. Megfejtés: …………………………………………………………………… 

 

Igaz vagy hamis 

 

9. A Tisza-tó hazánk 3. legnagyobb állóvize.   _____ 

10. Mesterséges eredetű.      _____ 

11. A maximális vízmélysége 1, 3 m.    _____ 

12. A Tisza-tó összefüggő víztér.     _____ 

13. Rajta vízlépcső működik.      _____ 

14. 127 km2 –en terül el.      _____ 

15. Vízszintje szabályozható.      _____ 
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Lépten nyomon        6 pont 

Párosítsd az állatokat az általuk hagyott nyommal! 

róka, muflon, vaddisznó, mókus, sün, vadmacska 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 
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Melyik a nagyobb?       5 pont 

 

Döntsd el az alábbi madárpárok közül melyik a nagyobb! 

Írd a párok közé a megfelelő relációs jelet (>, < ,=)! 

Hamvas küllő    Nyaktekecs  

Karmazsinpirók   Zsezse  

Reznek   Haris  

Gulipán     Batla  

Sordély     Cigánycsuk  

 

 

A feladatlaphoz tartozik egy Redmentával készült feladatsor is, melyet 

a versenyre történő jelentkezés után a szervezők a jelentkező email 

címén keresztül a versenyzővel megosztanak.  

 

A Redmenta feladatsor direktcíme: Csb22019 


