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Okresné  kolo – Kategória C 
8. – 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

 
Prakticko–teoretická časť v maďarskom jazyku 

Úlohy 
 

1. Oldd meg a gyakorlati feladatot! 
      
Cél:  Osztályozd és sorold be az élőlények bemutatott fajait a vízi ököszisztémába  
Segédezközök:             Az élőlények rajzai  - 1. számú melléklet, a tó rajza – 2. számú melléklet, olló, ragasztó  
        

 
A megoldás menete és a feladatok: 
a) Figyelmesen nézd meg az élőlények rajzait az 1. számú mellékletben 

b) Válaszd ki és nyírd ki az 1. számú mellékletben található rajzokból azon élőlények rajzait, amelyek vízi 
ökoszisztémában vagy annak közelében élnek. 

c) A kinyírt rajzokat ragszd be a vízi ökoszisztéma sémájába – a tó rajzába (2. számú melléklet) aszerint, hogy 
hol élnek.  

d) Sorold be és írd be a táblázatba  a növényi  és állati nemzetségek neveit,  melyeket a tó sémájába 
ragasztottál  - 2. számú melléklet.  

Megállapítások és eredmények: 

 

A nemzetségek megnevezései 

NÖVÉNYEK 
ÁLLATOK 

Gerinctelenek Gerincesek 

      

      

      

      

      

      

      

 

e) Jelöld a táblázatban:             moszatok – háromszög,              

                                                        planktont alkotó élőlények - négyzet,         

                                                 puhatestűek - kör. 
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Befejezés 
Értékeld az ismereteidet a gyakorlati feladat és az eddigi tudásod alapján.  
Írd be a szövegbe a helyes szavakat. Válaszd ki őket a következő jegyzékből.  
 
vérével, gázlómadarak, kecskebéka, pióca, partmenti növények, búvóhelyet, úszóhártyával, gólyahír, halak, 
földigiliszta,  állatfaj,  uszonnyal , kékmoszatok, fotoszintézis, moszatok, planktont,  énekesmadarak, 
mikroorganizmusok 

 

Az álló- és folyóvizek számos növény és .......................... élőhelyei. A vízben szabadon lebegnek a   

..............................................., melyek testét egy sejt vagy sejtcsoportosulás alkotja. Ezek ......................... 

 
alkotnak. A vízi és partmenti élőlények táplálékai. A ............................. egyszerű testfelépítéssel rendelkeznek,  
 
klorofillt tartalmaznak és ..................................... zajlik bennük. Hasonló élőlények a ............................ is. Ha  
 
viszont túlszaporodnak az állóvízben, vízvirágzást okoznak, mely az ember számára nem kívánatos.   

A partmenti növények közé tartozik a ...................................... és a gyékény. A ................................. gyökerei 

 a folyók, tavak és patakok partját szilárdítják. ................................... nyújtanak, valamint táplálékot az állatok  

számára.  Számos vízi gerinctelen állat fenéklakó. A.............................................. szelvényezett testtel és izmos  

tapadókoronggal rendelkezik teste mindkét végén.  A vízi gerincesek ..............................................  

táplálkozik. 

A ..................................... a mocsarak és halastavak partján él. A hátsó végtagjaival úszik és ugrál. Az úszásnál az  

................................................... összekapcsolt ujjait használja. A vízi madarak tápláléka – a gólyáké és a  

 gémeké. Ezeknek hosszú nyakuk, lábuk és csőrük  van.   A ...................................... közé tartoznak.  

 A gyakorlati feladat megoldása után folytasd az elméleti feladatok megoldásával. 
 
 
2. A víz olyan környezetet biztosít, amelyre a kétéltűeknek szüksége van. Húzd alá a valós állításokat az 
életükről:  
 
a lárvák a vízben fejlődnek                          szárazföldön szaporodnak           száraz, pikkelyekkel borított  bőrük van  
 
növényi maradványokkal táplálkoznak                                                               megjósolják az időjárást 
 
fenntartják a biológia egyensúlyt   
a természetben                                                                                                       más állatfajok táplálékai 
 
                                               télen a folyó- és tófenék közelében úsznak és táplálékot keresnek  
 
 
 

kétéltűek 
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3.  A tó sémájában található gerincesek megnevezései összekeveredtek.  Sorold be őket a megfelelő 
csoportokba.  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halak: ........................................................................................................................................................... 
 
Kétéltűek: ..................................................................................................................................................... 
 
Hüllők: ........................................................................................................................................................... 
 
 
4. A vízi madarak a vízi ökoszisztémák fontos részei.  
A. Minden állításnál karikázd be a megfelelő betűt aszerint, hogy az állítás IGAZ vagy HAMIS. 
 
    A helyesen bekarikázott betűk összeolvasva adják a rejtvény megfejtését a feladat B részében.  
 
                                                                                                                IGAZ                             HAMIS 

a) A fekete gólya vízi növények magjaival táplálkozik.                P   V 

b) A bütykös hattyú tojója  kisebb, mint a hím.                              E                                N 

c) A szárcsa fején fehér folt található.                                             S                                C 

d) A függőcinege a fészkét a nádba rakja.                                       L                                A    

e) A nyári lúd táplálja kicsinyeit.                                                   R                                O 

f) A szürke gém állandó madarunk.                                                 B                                N   

g) A barna rétihéja lábán erős karmok találhatók.                        O                                     D 

h) A fehér gólya az emberi települések közelében fészkel.          Ž                                     A 

i) A nagy kárókatona (kormorán) nem táplálkozik halakkal.       P                                     C 

j) A tőkés récének gázlólábai vannak.                                             S                                E     

 
                                                                                                              
                                                                                                                                        REJTVÉNY 
 
B. A nagy kárókatona (kormorán) a madarak ezen csoportjába      
     tartozik.  
 
 
 
 
 
 

közönséges 
vízisikló 

lesőharcsa 

sárgahasú unka 

pettyes gőte 
pénzes pér 

mocsári teknős 
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5. A vízben számos gerinctelen állatfaj él, amelyek táplálékul szolgálnak az előző feladatokban már említett 
állatok számára. Nyilakkal rendeld hozzá a megfelelő állatfajhoz, ami rá jellemző.  
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Fejtsd meg és írd a vonalra azon vízi élőlények nevét, melyeket az összekuszálódott szöveg rejt:  

a)  GÚĽAVÁČ PREVAĽOVANÝ                          ŽLTAVEC LÁKNICAVÝ                           ČIRBOBOY ZBORENÝ 

..................................................          .....................................................      ................................................. 

 

 

 

b) Írd a rombuszba azt a betűjelet, amely a megfejtett élőlényt helyesen jellemzi.  

A. A legismertebb vízi emlősök egyike. Nagy rágófogai vannak, melyek az egész élete folymán nőlnek. 
Kolóniákban él , növényi eredetű táplálékkal táplálkozik.  

B. Ezen szervezet egyedei nyálkával vannak összekapcsolva. A zöldmoszatok közé tartozik.  

C. A levelei a vízfelszínen úsznak, sárga színű virágja van. Leveleivel a halaknak nyújt árnyékot. Törvényileg 
védett.  

 

7. A vízi szervezetek az életkörnyezetükben táplálékláncokat alkotnak. Válaszd ki a felsorolt szervezetek közül 
azokat, amelyek vízi környezetben élnek és készíts belőlük táplálékláncot.  

 
hétpettyes katicabogár, keresztes vipera, baktériumok, széncinege,  erdei szellőrózsa, barna hidra,  
közönséges papucsállatka, fecskefarkú lepke, jajgató rétisáska, kék meztelencsiga, sárgaszegélyű csíkbogár, 
földi poszméh, sebes pisztráng, kaszáspók, vetési varjú, túzok, mezei pocok, vetési búza 

  

.............................           ..........................          ................................          .............................          ..........................                                                                   

 

 

  nagy mocsáricsiga 

  búvárpók, vízipók 

  folyami rák 

  tavikagyló 

  ciklopsz 

tiszta vizekben élő rákfaj, a nőstény a petéit a potrohán 
található rövid végtagjai segítségével hordja  
krátkych končatín na brušku 
puhatestű, amely a vízfelület közelében él, teste csigaházban 
végződik  

gyökérlábú, melynek teste villaszerű nyúlványokban végződik 
melyeket evezésre használ, a nőstény a petéit a test oldalán 
található zsákszerű képződményekben hordja 

puhatestű, mely álló- vagy folyóvizek fenekén él, teste 
kagylóhéjba van zárva 

vízi pókszabású, melynek pókhálóból készült harang alakú  
levegőtárolói vannak, vízi rovarok lárváival táplálkozik 
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8. A növények különböző környezetben élnek. Keresd ki és írd a buborékba az erdei, vízi és vízparti növények 
megnevezéseit.    

sárga vízitök éger békalencse cifra kankalinfűz tündérrózsa ibolya  békanyál 
nösziromsalátaboglárka lednekmadársóska gyékény pomás tárnics 

 

 

                                                                                                                

       

 

 

      ERDEI NÖVÉNYEK                                      VÍZI NÖVÉNYEK                                             VÍZPARTI NÖVÉNYEK 

 

9.  Ha helyesen oldottad meg az előző feladatot, két növényt nem tudtál besorolni. Írd a fajnevüket 
(nemzetségük nevét)  a téglalapba és határozd meg milyen  társulásban élnek.  
 
     
 
 
Ezen növények ................................................... társulásban élnek.  

10. A magashegységi társulásokban a víznek nagy jelentősége van. A kártavak (tengerszemek) vize a kárfülkék 
szálkőzetből gyalult, többnyire lépcsős kijárata mögött duzzad föl. Ha helyesen fejted meg a rejtvényt, a 
megmaradt betűk összeolvasásával az Alacsony-Tátra legnagyobb, 0,73 ha kiterjedésű, néhol 8 méteres 
mélységgel rendelkező tengerszemének a  megnevezését kapod.     

Megjegyzés:  a szavak vízszintes és függőleges irányban húzandók ki.  

 A rejtvényben Szlovákia természeti (rezervátumait) parkjait találod: Udrina, Rumbáre, Rožok, Rohy, Poš, Kyseľ, 
Kút, Kamenec, Jeľšovec, Holík, Grapa, Fľak 

 

                               

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REJTVÉNY: .......................................... tengerszem 

V K A M E N E C 

A R K O Ž O R E 

P B I K A Ľ F V 

A H O L Í K C O 

R O H Y K P O Š 

G A N I R D U Ľ 

É R U M B Á R E 

Ľ E S Y K Ú T J 
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11. Ismered Szlovákia nemzeti parkjait?                                                                                                                               
Az ábra a nemzeti parkok kiterjedését mutatja km²-ben.   
A táblázatban nemzeti parkjaink létrehozási éve található.  
Figyelmesen nézd meg az ábrát és a táblázatot és karikázd be azokat az állításokat, melyek belőlük 
következnek.   

a) A legrégibb nemzeti park a legnagyobb kiterjedéssel a Tátrai Nemzeti Park (Tatranský národný park). 

b) A Murányi-fennsík Nemzeti Park (Národný park Muránska planina) 1978-ban lett létrehozva. 

c) A legfiatalabb nemzeti parkok a Szlovák-karszt Nemzeti Park (Slovenský kras) és a Nagy-Fátra Nemzeti Park 
(Veľká Fatra). 

d) A legkisebb kiterjedése a Pieniny Nemzeti Parknak van, mely 1997-ben lett létrehozva. 

e) A Kis-Fátra Nemzeti Park (Národný park Malá Fatra) kisebb kiterjedésű, mint a Szlovák-karszt Nemzeti Park 
(národný park Slovenský kras). 

f) A Murányi-fennsík Nemzeti Park (národný park Muránska planina) és a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park  
(národný park Slovenský raj) nem azonos kiterjedésűek. 

g) A Poloniny Nemzeti Park, amely 1997-ben alakult kisebb kiterjedésű, mint a  Murányi-fennsík Nemzeti Park 
(národný park Muránska planina). 

 

 
 

Nemzeti park  
 
A létrehozás éve 
 

Tatranský národný park 1949 

Národný park Malá Fatra 1988 

Národný park Muránska planina 1997 

Národný park Nízke Tatry 1978 

Národný park Poloniny 1997 

Národný park Slovenský kras 2002 

Národný park Slovenský raj 1988 

Národný park Veľká Fatra 2002 

Pieninský národný park 1967 
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1. számú 
melléklet 
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 2. számú  
                                                                                                                                                                       melléklet 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                         

 

Príloha 2 
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