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Karikázd be a helyes válasz előtti számot! 

1. Melyik állítás igaz? 

1) Az elsődleges fogyasztó mindig kis méretű 

testtel rendelkező szervezet. 

2) A harmadlagos fogyasztó mindig lebontó. 

3) A termelő a lebontó tápláléka lehet. 

4) Az elsődleges fogyasztó általában húsevő. 

 

 

2. A fakókeselyűnek az élőhelyén fontos 

feladata van az elpusztult egyedek 

eltávolításában és a fertőzések terjedésének 

megállításában. Táplálkozási módja miatt őt 

tekinthetjük: 

1) fogyasztónak – heterotrófnak; 

2) fogyasztónak – parazitának; 

3) termelőnek; 

4) fogyasztónak – szaprofitának. 

 

3. Ha az állítás igaz, karikázd be az I betűt, ha hamis, akkor a H betűt! 

 

1) A szemérmes mimóza az alacsony hőmérséklet hatására húzza össze a leveleit.   I Н 

2) A sarki róka az év kedvezőtlen időszakát téli álomba merülve tölti.    I Н 

3) A fa zászló alakú lombja az abiotikus ökológiai tényezők következtében alakul ki.  I Н 

4) A növények a levegőből veszik fel a nitrogen sóit, és beépítik azt a szerves vegyületeikbe. I Н 

5) A vulkánok hatására a nitrátokból felszabadul a nitrogén a levegőbe.    I Н 

6) A baktériumok a nitrogén szerves formáit nitrátokká alakítják.       I Н 

7) A fitobentosz a fogyasztók csoportjába tartozik.       I Н 

8) A szenyezett levegőből származó csapadék közvetlen vízszennyezést okoz.   I Н 

9) Az agro-ökoszisztémák az ember állandó tevékenykedései nélkül nem fenntarthatók.  I Н 

10) A sótartalom közvetlenül kihat a biocönózis összetételére.     I Н 

 

 

 

4. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!  

 

A napraforgó egy a Vajdaságban termesztett fajok közül. Termékeny, de nem túl nedves talajon termesztik. A 

napraforgószem fejlődéséhez a 25 
o
C az optimális hőmérséklet. A növény fejlődését és növekedését a 

megjelenő gyomnövények (mint amilyen a parlagfű), gombák és levéltetvek lelassíthatják. 

 

А. A napraforgót termesztik: 

1) agro-ökoszisztémákban 

2) városi ökoszisztémákban 

3) füves ökoszisztémákban 

4) síksági folyók árterének övezetében 

 

 

 

B. Sorolj fel három abiotikus tényezőt a szövegből, 

melyek befolyásolják a napraforgó fejlődését! 

_________________________________________ 

 

C. A parlagfű és a napraforgó közötti biotikus 

kölcsönhatás neve: 

_________________________________________



5. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre! 

A neptunfű a Földközi-tengerben élő növény, amely víz alatti réteket alkot. Ivarosan is szaporodhat úgy, hogy 

ősszel virágokat és termést képez, melyek a vízfelszínen úsznak, majd lehullnak az aljzatra. Ivartalanul a 

leszakadt testrészeik legyökerezésével szaporodnak. 

 
А. A neptunfű egy :  

1) tengeri viragos növény 

2) tengeri moszat 

B. A neptunfű élőhelye :  

1) pelagiális öv 

2) litorális öv 

 

C. Hova tartozik a neptunfű? 

1) fitobentosz 

2) fitoplankton 

 

6. Csoportosítsd az állításokat (1–6), melyek bizonyos ökológiai tényezők hatásait mutatják be! Írd a táblázat 

megfelelő helyére az állítások előtti számot! Minden számot csak egyszer használhatsz. 

 

Antropogén tényező  Biotikus tényező Abiotikus (fizikai) tényző Abiotikus (kémiai) tényző 

    
    

1) A gombák micéliuma behatol az erdei fák gyökerébe. 

2) A trópusokon a növények megporzását denevérek is végezhetik. 

3) A tűlevelű erdők a hegyvidéken alakulnak ki, ahol alacsonyabb a hőmérséklet, mint a hegy lábánál. 

4) Az erdei ökoszisztémák veszélyeztettségét az ellenőrizetlen erdőirtások okozzák. 

5) A talajvizek szintjének megemelkedése a talaj sótartalmának növekedését okozza. 

6) A fény behatolása a litorális övezetbe a moszatok burjánzását teszi lehetővé. 

 

7. Tedd sorba a fogalmakat az elsődleges szukcessziótól a klimax életközösség kialakulásáig! Írd a 

számokat a megfelelő mezőbe! 

 

 1 – magas fák; 2 – zuzmók és mohák; 3 – alacsony cserjék; 4 – szikla; 5 – fű; 6 – magas cserjék; 7 – 

alacsony fák. 

 

 

 

8. Vizsgáld meg a táblázatot, és olvasd el az alábi állításokat (1-4)!  
Ha az állítás igaz, karikázd be az I betűt, ha hamis, akkor a H betűt! 

 

faj biotóp 
táplálék 

forrás 
táplálék 

táplálkozási 

mód 
fejlődési mód 

szú erdő tölgy a fa kérge növényevő teljes átalakulás 

gyapjaslepke erdő tölgy a fa levele növényevő teljes átalakulás 

 

1. A szú és a gyapjaslepke ugyanabban a közösségben él.     I Н 

2. A szúnak és a gyapjaslepkének ugyanaz az ökológiai fülkéje (niche).   I Н 

      3. A szú és a gyapjaslepke okozhatják az erdők kiszáradását.               I          Н 

4. A szú és a gyapjaslepke a rovarok csoportjába tartozik.      I Н 

 

9. Töltsd ki a Venn-diagrammot! Írd a számokat a 

megfelelő mezőbe! 

1 – nitrogén megkötés 

2 – gázcsere-légzés 

3 – fotoszintézis 

4 –  nitrátok 

5 – energia  

 
 

4       

 

 

A szén 

körforgása 

A nitrogén 

körforgása 



10. Nézd meg a világtérképet, és oldd meg a feladatokat! 
 

А. Írd a biom neve mellé a számot, amellyel a 

térképen jelölték azt! 

Sivatag    ______ 

Tajga      ______ 

Trópusi esőerdő           ______ 

Lomhullató erdő   ______ 

Mediterrán erdő   ______ 

B. Kösd össze a növények tipikus képviselőjét a 

biommal, ahol előfordul! Írd a növény előtti 

számot a megfelelő vonalra! Minden számot 

csak egyszer használhatsz. 

. 

 

 

 

 

11. A Јerboas – nagy ugróegér (Dipodidae család) Észak-Afrika, az Arab-félsziget és Ázsia száraz sivatagaiban él. 

Nappal a perzselő forróság miatt a föld alatti odúikban alszanak, és éjszaka aktívak. A táplálékuk jelentős részét a lágy 

növényi részek és az éjszaka elejtett rovarok teszik ki. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

növények   biomok 

1) ördögszekér   ____ tajga  

2) szibériai luc  ____ sivatag 

 3) liánok  ____ lombhullató 

erdő 

 4) bükk  ____ trópusi esőerdő 

  5) olajfa  ____ mediterrán erdő 

1 2 

3 

4 

5 

6 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dipodidae


A kérdésekre úgy válaszolj, hogy az üres vonalra beírod a megfelelő számot (1, 2, 3, 4, 5 vagy 6)! 

 

A megjelölt tulajdonságok közül melyik: 

1) teszi lehetővé az ugróegér számára a testhőmérsékletének fenntartását,  __________ 

2) teszi lehetővé a rovarok éjszakai fellelését,      __________ 

3) teszi lehetővé, hogy az ugróegér gyorsan ugorjon, és elkapja a rovart,  __________ 

4) segíti az egyensúly megtartását ugrás közben,     __________ 

5) teszi lehetővé, hogy az ugróegér a sötétben is tudja milyen széles az oduja.  __________ 

 

12.  A képen látható diagramm egy fecskepopuláció egyedeinek számát hasonlítja össze a migrációs 

mozgások  (vándorlás) során a Felső-Dunamelléken. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diagrammot vizsgálva, ha az állítás igaz, karikázd be az I betűt, ha hamis, akkor a H betűt! 

1) A fecskék száma 2018. őszén csökkent 2017. őszéhez viszonyítva.    I Н 

2) 2018. őszén jegyezték fel a legkisebb egyedszámot a vándorló egyedek között.  I Н 

3) A legnagyobb egyedszám növekedést 2017-ben jegyezték fel.    I Н 

 
 13. A képen két mókusfaj látható, melyek a 

Colorado folyó kanyonjában (Grand Canyon) élnek 

az USA-ban. Az 1. faj a kanyon déli oldalán 

található fensíkon él. A 2. faj a kanyon északi 

oldalán lévő fensíkon él. Az északi oldalon lévő 

fennsík 300 méterrel magasabban fekszik, mint a 

déli oldalon lévő. Az északi oldalon alacsonyabb a 

hőmérséklet télen, valamint több eső és hó esik, mint 

a déli oldalon. Ez a két faj nagyon hasonló, de más 

adaptációk alakultak ki náluk az élőhely 

életfeltételeire. 

 

Válaszold meg a következő kérdéseket a helyes 

válasz bekarikázásával! 

 

 

 

 

 

 

1. faj   2. faj 
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А. Mik az adaptációk? 

1) Öröklött tulajdonságok összesége, melyekkel a faj alkalmazkodik az élőhely tényezőinek hatásaihoz. 

2) Olyan tulajdonságok összesége, melyek az élőhely tényezőinek változásai következtében alakultak ki, és 

nem öröklődnek. 

 
Ha az állítás igaz, karikázd be az I betűt, ha hamis, akkor a H betűt! 

 

B. A két mókus fajnak azonos az életformája.       I – Н  

 

C. A hosszú farok megkönnyíti a mókus számára a kanyon meredek oldalfalán való mozgást. I – Н  

 

14.  Különböző útinaplók részleteit láthatod. Figyelmesen olvasd el őket, majd írd a táblázat üres mezőibe, a 

megfelelő biomhoz a rá vonatkozó leírás előtti számot! Minden számot csak egyszer használhatsz! 

 

sivatag sztyepp tajga szavanna lombhullató erdő tundra 

      

 

1. Az ünnepi hétvége kiváló idő egy hétvégi túrához. A hegymászó klubbom tagjaival megmásztuk a 

Kučaj hegységet, és meglátogattuk a Vinatovača őserdőt. A hely nehezen megközelíthető, mivel a 

Vinatovača legnagyobb része érintetlen maradt. Figyelembe véve, hogy a vegetációs időszak nemrég 

kezdődött (a tavasz elején), azon morfondíroztam miközben a Vinatovača meredek lejtőit másztam, 

hogy hogyan nézhet ki az erdő a teljes pompájában, amikor teljesen kizöldül, és az erdei takaró is 

burjánzik. 

2. Az emlősök közül a terület védjegyei a coboly és a barna medve. Előfordulnak még szarvasok, 

vadkecskék, vaddisznók, hiúzok stb. A ritka madárfajok ellenállnak a zord körülményeknek. Tipikus 

képviselőik a fajd és a szibériai szajkó. Az egyik legérdekesebb itt élő állat a rozsomák. Ennek a 

menyétfélék családjába tartozó állatnak nagyon sokszínű a táplálkozása. Elfogysztja a bogyókat, 

tojásokat, madaraka, lemingeket, sőt még a jávorszarvasokat is, habár azok akár meg is ölhetik. 

3. Kietlen, átláthatatlan, sárga horizont, ég és föld találkozása. Puskaporszáraz por a levegőben. Az 

élet lehellete a vad tevék örökkévalóságig tartó magányában. Ezek festették meg Duzu városába tartó 

utunkat. A végeláthatatlan homokos messzeséget néhány teve és pálmafa díszítette csak. 

4. Reggel 5 órakor kelünk, mivel mára kirándulás és a napfelkelte megtekintése van tervben. Hideg 

van, 15 °C, és nagy a nedvesség, ezért a kipárolgással köd keletkezett, amely misztikusan körbeölel 

minket. A nappali hőmérséklet akár 35 °C is lehet. Miközben reggel a terepjárókkal haladunk, zebrákat, 

gnúkat, zsiráfokat, antilopokat, struccokat, elefántokat, hiénákat és sakálokat látunk, majd visszatérünk a 

táborunkba. 

5. Augusztus végén Norvégiában vagyunk. Autóbusszal utazunk. Oszló felé megyünk, és tovább észak 

felé haladva Molde és Trondheim városaiba. Kilépve a kompról elhagyjuk a Sogne-fjordot, és belépünk 

a Nordhordland-fennsíkra. Olyan magaságon vagyunk, ahol már nem nőnek fák. A végtelen fennsíkon a 

növényzet gyér, a hőmérséklet pedig jóval alacsonyabb, mint a fjordokban, ahol mélyen a szárazföldbe 

hatol a meleg Golfi-áramlat hatása. Az alacsonyan fekvő felhőkből minden percben elárszt bennünket 

egy kisebb vagy nagyobb eső, és nagyon hideg, kellemetlen szél fúj. 

6. Mongólia központi részei felé indulunk. Végeláthatatlan síkság. Csak egy kicsit hullámzó, épp csak 

alig észrevehetően. Ahol van víz, ott vannak cserjék is, majd az apró piros bogyós cserjéket rügyező 

fűcsomók váltják fel. Majd ezek is eltűnnek. Csak a fű marad, mely elég sűrű és friss ahhoz, hogy a félig 

vad lovak ménese, a tehenek, jakok, birkák és kecskék nyája fusson és legeljen rajta. A tekintet a 

végtelenbe nyúlik, és nem is tér vissza onnan. A messzi távolban alacsony hegyek lökdösődnek a fehér, 

kerek felhőkkel. 


