
Biológia verseny 

7. osztály 

2018.03.03. 

 
Kód 

 

Elérhető pontszám: 100 
 

Elért pontszám:  

 

 

I. feladat. Fogalomkeresés (5 pont)  

Írd le mire vonatkozik a meghatározás! 

1. A rovarokat tanulmányozó tudományág. 

2. A hátsó pár szárny buzogányszerű módosulata, amely egyes kétszárnyú rovarokra 

jellemző. 

3. egyes emlősök bőrének rugalmas, vastag szálú, elsősorban védőfunkciót betöltő 

képződménye. 

4. Jól fejlett placentával rendelkező emlősállatok. 

5. Olyan egyedek összessége, amelyek életműködése és felépítése hasonló, egymással 

kereszteződve magukhoz hasonló termékeny utódokat hozhatnak létre. 

 

II. feladat. Egyszerű választás (14 pont) 

1. Melyik állítás igaz a heterotróf szervezetekre? 

a) Kemoszintetizálnak 

b) Fotoszintetizálnak. 

c) Kész szerves anyagokkal táplálkoznak. 

d) Mindhárom állítás igaz. 

2. Mivel foglalkozik az etológia? 

a) A madarakat vizsgáló tudomány. 

b) A rovarokat vizsgáló tudomány. 

c) Az állatok szervrendszereit vizsgáló tudomány. 

d) Az állatok viselkedését vizsgáló tudomány. 

3. Az egyenesszárnyúak képviselője: 

a) Zöld lombszöcske 

b) Lótücsök 

c) mindkettő 

d) egyik sem 

4. Melyik élőlénycsoportra jellemző a kitintartalmú burok 

a) növények 

b) gombák 

c) mindkettő 

d) egyik sem 

5. Melyik állatnak lehet pszeudopódiuma? 

a) papucsállatka 

b) óriás amőba 

c) cserebogár 

d) lazac 

6. Mi jellemző a heterotrófokra? 



a) Fotoszintetizálnak. 

b) Kemoszintetizálnak. 

c) Mindkettő. 

d) Egyik sem. 

7. Mi történik fagocitóziskor. 

a) A sejt szilárd részecskéket kebelez be. 

b) A sejt megkettőzi az örökítőanyagát 

c) A papucsállatkák területvédő magatartása. 

d) A sejt mitokondriumokat növeszt. 

8. Melyik szövettípus felépítésében vesznek részt a miofibrillumok? 

a) hámszövet 

b) idegszövet 

c) izomszövet 

d) csontszövet 

9. 9. Nagy, megnyúlt sokmagvú sejtekből áll. 

a) Papucsállatka 

b) Zöld eugléna 

c) Harántcsíkolt izomszövet. 

d) Zsírszövet. 

10. Melyik nem egy szervrendszer megnevezése? 

a) Szív. 

b) Légző.  

c) Kiválasztó. 

d) Emésztő. 

11. Mi jellemző a kullancsokra? 

e) Ragadozók. 

f) Növényevők. 

g) Paraziták. 

h) Autotrófok. 

12. Mely rovarcsoport képviselői rendelkezhetnek pödörnyelvvel? 

a. Kétszárnyúak. 

b. Rákok. 

c. Bogarak. 

d. Lepkék. 

13. Milyen fő részekre tagoljuk az éti csiga testét? 

a) Fej, tor, potroh. 

b) Fej, törzs, láb. 

c) Fejtor, potroh. 

d) Fej, láb, csáprágó. 

14. Ebihalnak hívjuk a lárváját. 

a) Gyíkok. 

b) Halak. 

c) Békák. 

d) Rákok. 

 

Írd át a táblázatba a megoldások betűjelét! 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

       

 

 

 

 



III.  feladat. Többszörös választás (10 pont) 

a,b,c   igaz - A 

a,c   igaz - B 

b,d   igaz - C 

d             igaz - D 

a, b, c, d  igaz – E 
1. Melyiket termelik mirigyek? 

a. nyál 

b. citoplazma 

c. hasnyál 

d. vér 

2. Melyek a zsírszövet funkciói? 

a. kiválasztás 

b. tápanyag raktározás 

c. immunizálás 

d. hőszigetelés 

3. Mi jellemző a neuronokra? 

a. Támasztósejtjeik vannak. 

b. Fő feladatuk a tápanyag raktározás 

c. Nyúlványaik vannak. 

d. A vérben nagyszámban vannak jelen. 

4. Mi a kiválasztó rendszer feladata? 

a. Anyagcsere végtermékek eltávolítása. 

b. Vízfelesleg eltávolítása a szervezetből 

c. Mérgező anyagok eltávolítása a szervezetből. 

d. Az állatok párválasztásának idegrendszeri koordinációja. 

5. Mely faj(ok) tartoznak a csalánozókhoz? 

a. Édesvízi hidra. 

b. Nyolckarú polip. 

c. Füles medúza. 

d. Nereida. 

6. Melyik fajnak van bőrizomtömlője? 

a. Földigiliszta  

b. Nereida 

c. Orvosi pióca. 

d. Palolo. 

7. Az ízeltlábúak jellemző testtájához tartozik: 

a. Potroh. 

b. Fej. 

c. Tor. 

d. Szárny. 

8. Mely fajoknak nincs bőrizomtömlőjük? 

a. Folyami rák 

b. Keresztes pók. 

c. Nappali pávaszem. 

d. Bolharák 

9. Melyek találhatók meg jellemzően a pókok fejtorán? 

a. Koronaszőr. 

b. Csáprágó 

c. Csőrnyúlvány 

d. tapogató 

10. Melyek tartoznak a hártyásszárnyúakhoz? 

a. Lepkék. 

b. Hangyák. 



c. Legyek. 

d. Méhek. 

Írd át a táblázatba a megoldások betűjelét! 

1. 2. 3. 4. 5. 

     
 

6. 7. 8. 9. 10. 

     

 

IV. feladat. Ábrafelismerés 

1) Nevezd meg a földigiliszta emésztőrendszerének részeit? Párosítsd a számot a 

megnevezéssel! (7 pont) 

 

 
 

begy 

 

végbélnyílás 

 

garat 

 

   

nyelőcső 

 
bélcsatorna 

 
szájüreg gyomor 

 

    

 

2) Nevezd meg a kérődzők emésztőrendszerének részeit! Párosítsd a számot a 

megnevezéssel! (6 pont) 

 
százrétű gyomor 

 

oltógyomor nyelőcső 

 

   

bendő 

 

vékonybél 

 

recés gyomor 

 

   



 

 

3) Nevezd meg az ábra számozott részeit? Párosítsd a számot a megnevezéssel! (7 pont) 

 

 

 
 

gyomor 

 

végbélnyílás 

 

bél 

 

   

száj 

 
máj 

 
nyelőcső recés nyelv 

 

    

 

V. Szöveg kiegészítés (16 pont) 

 

A rovarok felépítése 

Egészítsd ki az alábbi szöveget a felsorolt kifejezések közül a megfelelőkkel! (egy, hat, két. 

fej, összetett, utótorból, szúró-szívóhárom, egyszerű, rágó, pödörnyelv, tor, potroh, 

nyaló, három, előtorból, középtorból.) 

A rovarok testének három jól elkülönülő része van: 1. ____________________________,  

2. _____________________, 3. _____________________. A fej két oldalán két 4. 

_____________________ szem található, számos rovar esetében ezeken kívül még 1-3 5. 

_____________________ szem helyezkedik el. Az egyenesszárnyúak 6. 

_____________________ szájszervvel, a lepkék szájszerve a 7. _____________________, a 

legyek 8. _____________________, a szúnyogok 9. _____________________ szájszervvel 

rendelkeznek. A rovaroknál a tor 10. _____________________ szelvényből: 11. 

_____________________, 12. _____________________ és 13. _____________________ 

áll. A szelvények alsó részéhez 14. _____________________ pár láb kapcsolódik, így a 



rovaroknak 15. _____________________ lába van. A tor felső részéhez 16. 

_____________________ pár szárny kapcsolódik. 

 

VI. Ábrafelismerés (5 pont) 

 
 Erezet típusa példa faj 

1.   

2.   

3   

4.   

5.   

 

VII. GENIUS-os feladat: 

1. feladat (6 pont)  

Nevezd meg a képen látható állatokat, majd válaszolj a kérdésekre!  

1. 2.  3.  

 

a. Melyik hímje ciripel úgy, hogy a combját a szárnyához dörzsöli?________  

b. Melyik ciripel úgy hogy, két elülső szárnyukat dörzsölik össze. ________ 

c. Melyik ciripel úgy, hogy szárnyukat dörzsölik össze. ________ 

  

 



 

2. feladat (4 pont) 

Nevezd meg a képeket! 

 

 

  

 
 

   

3. feladat (6 pont) 

Pókokkal kapcsolatos neveket látsz, olvasd el figyelmesen és válaszolj a kérdésekre! 

Pókmajom, Pókbangó, Pókhal. Légyölő pókszázlábú, Pókhálósgomba, Pókhas, 

Pókhangya. 
 

Melyiknek van kopoltyúja?________________  

Melyik növény? ________________ 

Melyik se nem növény se nem állat? ________________ 

Melyik nem élőlény? ________________ 

Melyik emlős? ________________ 

 

Milyen állatot látsz a képen?  

________________ 
 

 
 

4. feladat (10 pont) 

Olvasd el a szöveget figyelmesen és egészítsd ki a hiányzó adatokat, foglalkozásokat, 

mesterségeket! A megoldásokat írd a vonalra!  

1. Mikor és hol született Herman Ottó? 

2. Bécsben mérnöki tanulmányokat szeretett volna folytatni, ám apja korai halálát 

követően tanulmányait kénytelen volt feladni és……………………… helyezkedett el. 

3. Rövid ideig –……………………….. vezetett két üzlettársával Kőszegen. 

4. 1864-ben preparátor ……………………………..állást kapott a kolozsvári Erdélyi 

Múzeum Egyesület múzeumában. 

5. Szerény, évi 300 forintos fizetését………………………...egészítette ki, és írásai 

jelentek meg a kolozsvári lapokban. 



6. ……………………….- ként sokat tett a magyar tudományos szaknyelv kialakításáért. 

7. Figyelme a rovartan, azon belül az egyenesszárnyúak, illetve a pókok felé irányult, így 

lett híres  ………………………………...  

8. Számos szakcikket követően a Magyar Természettudományi társulat 

ösztönzésére írta meg Doroszlón a …………………………..című monográfia első 

kötetét. 

9. …………………………ként kutatásai az 1880-as években a madarak természetrajzára 

és gazdasági jelentőségére, valamint a madárvonulások megfigyelésére irányultak. 

10.  1901-ben jelent meg legismertebb (több nyelven is közreadott) 

munkája:…………………………………. Ez a könyv volt Herman talán 

legnépszerűbb műve. 

5. feladat. Egyszerű választás (4 pont)  

1. Melyik mű megírása fűződik Herman Ottó nevéhez?  

a. A madarak káráról és hasznáról  

b. Magyarország pókfaunája.  

c. A magyar halászat könyve.  

d. Természetvédelem és a természeti emlékek.  

2.  Élete során milyen szervezetek alapításában és működtetésében vett részt Herman 

Ottó?  

a. Természetrajzi Füzeteknek alapító szerkesztője.  

b. Magyar Ornitológiai Központ alapító igazgatója.  

c. Az Állatvédő Egyesület megalapításában jelentős szerepet vállalt.  

d. A Magyar Néprajzi Társaság alapító tagja  

3. Herman Ottó életének melyek voltak fontosabb állomáshelyei?  
a. Alsóhámorban született  

b. Az Erdélyi Múzeum Egylet preparátoraként Kolozsvárott dolgozott. 

c. Kőszeg országgyűlési képviselője volt.  

d. A bécsi politechnikum előkészítő tanfolyamának hallgatója 

4. Milyen tudományok művelésében jeleskedett a polihisztor Herman Ottó?  

a. Zoológus  

b. Muzeológus 

c. Etnográfus  

d. Régész 

 

JAVÍTÁS 

№ 
Az adott feladatra kapható 

maximális pont 
Elért pont az adott feladatra 

I. 5  

II. 14  

III. 10  

IV. 20  

V. 16  

VI. 5  

VII. 30  

Megszerzett összpontszám:  

Javító tanár:  

 

 


