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Magyar nyelvű 
Szerzői megoldások és a feladatok értékelése 

Utasítás A BIO Járási komissziójának:   

� A gyakorlati és az elméleti rész megoldására optimálisan 90 percet ajánlunk. A gyakorlati részre 30 percet, az elméleti 
részre 60 percet. 

� A versenyt szünet nélkül ajánlatos lebonyolítani. Abban az esetben, ha szünetet iktatnak be, kérjük a korrekt felügyelet  
bebiztosítását, hogy megelőzzék a versenyzők közötti esetleges megbeszélés lehetőségét. 

� Ajánlatos bebiztosítani a tűlevelűek közül: 1 – es fafajta erdeifenyőt(feketefenyő és hasonló), 2-es fafajta - lucfenyőt, 3-
as fafajta – közönséges boróka ágat. A megfigyelésre legalkalmasabbak az élő nyővényi ágak, szükség esetén 

megfelelnek az akrilátok, modellek, végső esetben alkalmazhatók a képek.  
A legszükségesebb esetben használhatók a helyben megtalálható fenyőágak is, ha jegyeik megfelelnek az első feladat  
 táblázatban feltüntetett megoldásokkal. 

 
Feladat                                 A feladat helyes megoldása Pontok száma 

1. 

Megfejtés 

1. Az egyes minták feltételezett rajzai. 
Megjegyzés: A feltüntetett rajzok informatív jellegűek. Az egyes rajzokon fel kell 
tüntetni a fafajtára jellemző jegyeket. Az erdeifenyő és a lucfenyő tobozát, valaminta 
közönséges boróka tobozbogyóit, csak abban az esetben kell lerajzolni, ha láthatóak az 
egyes mintákon. A rajzokat az egyes minták alapján kell értékelni! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 1-es minta rajza               2-es minta rajza                       3-as minta rajza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 + 2 + 2 = 6 p 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1-es minta 2-es minta Vzor         3-as minta 

A tűlevelek hossza mm -
ben 

100 - 150 mm 10 - 15 mm 8 - 13 mm 

A tűlevelek  
elhelyezkedése- hogyan 
nőnek: 

kettesével Kefeszerűen,  
szórtan 

hármasával, 
örvekben állnak 

A tűlevelek színe sötétzöld sötétzöld sötétzöld 

A tűlevelek végződései hegyesek-
szúrósak 

hegyesek hegyesek-szúrósak 

Az egyes minták 
megnevezése 

erdeifenyő lucfenyő közönséges boróka 

 

0,5+0,5+0,5 = 1,5 p 
0,5+0,5+0,5 = 1,5 p 
0,5+0,5+0,5 = 1,5 p 

0,5+0,5+0,5 = 1,5 p 
0,5+0,5+0,5 = 1,5 p 

Befejezés 

1. a) fafajták,  b) tűlevelűek,  c) egyvirágúak, d) a magvak szabadon ülnek, a magvaknak 
nincs héjuk (nyitvatermők),  e) végbemegy 

 

1 +1+1+1+1 = 5 p 

2.  nyitvatermők 0,5 p 

3.  vörösfenyő 1p 

Együtt a gyakorlati részért  20 pont 

2. 
 

A magkezdemények a termő magházában vannak, ezek lomblevelű fák,cserjék vagy 
lágyszárúak, magvak a termésben vannak, porzót a porzószál és a portok alkotja, az egész 
magház terméssé alakul. 

 
 
1+1+1+1+1 = 5 p 

3. 
Szamko szedett (kaszattermést): napraforgó, nyír 
Borika  szedett (mogyoró, makk termést): gyertyán, kislevelű hárs  

0,5+0,5 =1p 

0,5+0,5 =1p 

4. 

hagymák: hóvirág 
gyökér: a torma, a gyermekláncfű 
indáival: az eper 

0,5p 
0,5+0,5 =1p 

0,5p 
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5. b) közönséges papucsállatka 1p 

6. 

a) Nem kívánatos rovarok –  növényi „ kártevők“  - négyszög: almamoly, betűzőszú, 
káposztalepke. 
     

    Hasznos rovarok – „ növényvédők“ - kör: Aranyos bábrabló, Hétpettyes katicabogár, 
Aranyosszemű fátyolka 
     

0,5+0,5+0,5  = 1,5p  

 
 
0,5+0,5+0,5 = 1,5p 

b) Az erdő 
Tájékoztató megjegyzés: A nem besorolt élőlények a következők: Nagy hőscincér, Erdei 
vöröshangya, Nagy szarvasbogár 

1p 
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6. c) védettek 1 

7. 
Uhu, Héja, Erdei süvöltő, Pettyes gőte, Törékeny gyík, Sárga nőszirom, Sárga vízitök, 
Tiszafa, Hóvirág, Tavaszi hérics 

0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+ 
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 
= 5p       

8. 

a) aláhúzni: zöld lombszöcske       közös jegy: védettek 1+1 = 2p 

 

b) aláhúzni: erdei madársóska       közös jegy: mérgezők 1+1 = 2p 

 

c) aláhúzni: fehér libatop        közös jegy: gyógynövények 1+1 = 2p 

 

9. 

a) fotoszintézis 1p 

1p 
1p 

b) kloroplasztiszokban 

c) kloroplasztisz 

10. 

a) 
          
         háromszög: Mezei nyúl, Dámvad 
 
         négyszög: Borz, Vaddisznó 
 
         kör: Hiúz 
 
b) rovarokkal  
Tájékoztató megjegyzés:nem megjelölt élőlény a vakond.  

 
 
0,5+0,5 = 1p 

 
0,5+0,5 = 1p 

 

0,5p 

 
0,5p 

11. 
peték, F, A, C, D, B, E, kifejlett egyed 
Megjegyzés: pont csak abban az esetben adható, ha jó az egész sorrend! 

1b 

12. 

1. Szalagos sáska 
2. Dalosszúnyog 
3. Káposztalepke 
4. Hétpettyes katicabogár 
5. Burgonyabogár  

1p 

1p 

1p 

1p 

1p 

13. 

a) gólya  1p 

b) békalencse  1p 

Együtt az elméleti feladatokért  40 pont 

Együtt a gyakorlati és az elméleti részért 60 pont 
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