
ÉLET A KERTBEN ÉS A HÁZ KÖRÜL 

A változat 

 

 

1. Egészítsd ki a következő hiányos mondatot! (3 pont) 

 

Az élőlényeket az élettelen világ tárgyaitól a(z) ........................................ különböztetik 

meg. Ezek közé tartozik a(z) ........................................, vagyis az a folyamat, amikor az 

élőlények anyagokat vesznek föl a környezetükből, és anyagokat adnak le oda. Ugyancsak 

az élőlények jellemzője a(z) ........................................., amelynek során önmagukhoz 

hasonló utódokat hoznak létre.  

 

 

2. Írd le, melyek a növények szárának és gyökerének fő feladatai! (5 pont) 

 

Szár:  .......................................................................................................................................  

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

Gyökér: ...................................................................................................................................  

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

 

 

3. Nevezd meg az ábrán látható növény bejelölt szerveit!  

Mely anyagok áramlását jelzik a vékony nyilak és mely anyagokét a vastag nyilak?  

(4 pont) 

 

 
 

vékony nyíl:  ........................................................................................................... útját jelöli 

vastag nyíl:  ............................................................................................................ útját jelöli 

 



 

4. A virág felépítése és szerepe (10 pont) 

Nevezd meg az ábrán a virág bejelölt részeit! (4 pont) 

 

 
 

Egészítsd ki a hiányos szöveget! (6 pont) 

 

Az ivarlevelek, vagyis a(z) ................................. és a(z) ................................ a 

szaporodásban vesznek részt. A megporzás során a(z) ...................................... rákerül a(z) 

.........................................-re. A virágból a megporzás után ................................... fejlődik. 

Ebben a folyamatban a virágban levő ......................................-ból/-ből mag alakul ki. 

 

 

5. Vonallal kösd össze, hogy a felsorolt tulajdonságok melyik zöldségnövényre 

vonatkoznak! (7 pont) 

 

egyes fajtáit fűszernövénynek termesztik paprika 

bogyótermése mérgező  

karógyökerét fogyasztjuk sárgarépa 

levelei szorosan egymásra borulnak  

bogyótermése ehető káposzta 

a talajban található gumóját fogyasztjuk  

húsos termését kiszárítva is fogyasztjuk burgonya 

 

 

6. Melyik állatra ismersz rá? (5 pont) 

 

a. A növények rágásával kárt okozó, szilárd testrész nélküli puhatestű ................................  

b. Sötét foltokkal díszített, pikkelyes szárnyú rovar, lárvája falánk növényevő ...................  

c. Csíkos fedőszárnyú rovar, amely nevét a táplálékul szolgáló növényről kapta. ...............  

d. A talaj szerkezetét javító gyűrűsféreg  ..............................................................................  

e. Nyaló-szívó szájszervével az ételeinkből is szívesen táplálkozó rovar .............................  

 



7. Töltsd ki az alábbi táblázat üres celláit! (6 pont) 

 

 Szilva Alma Dió 

Virágszín   ———— 

  alma csonthéjas 

Melyik részét 

fogyasztjuk? 
————   

 

 

8. Az állítások betűjelét írd a megfelelő körbe!  

Ha több állatra is jellemző, akkor a körök közös részébe 

írd a kisbetűt! (6 pont) 

 

a. tenyésztett állat 

b. tojással szaporodik 

c. csőre szélén szűrőlemezkék találhatók 

d. kapirgálólába van 

e. jól repül 

f. vízből is szívesen táplálkozik 

 

 

9. Oldd meg a következő feladatokat, röviden válaszolj! (8 pont) 

 

a. Nevezz meg két kérődző háziállatot! (2 pont) ..................................................................  

b. Mi a szarvasmarha tápláléka? (1 pont) .............................................................................  

c. Röviden írd le, melyek a szarvasmarha fogazatának legfontosabb jellemzői! (2 pont) ...  

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

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

d. Írd le a sertés két különböző felhasználását! (2 pont) ......................................................  

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

e. Számíthatunk-e arra, hogy a téli madáretetőre molnárfecske érkezik táplálékot keresve? 

Miért (1 pont) ...................................................................................................................  

 

házi tyúk házi kacsa 

házi veréb 


