
A HAZAI ERDŐK ÉLŐVILÁGA 

A csoport 

 

 

1. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak és kifejezések segítségével!  

Toldalékos formákat használj! (6 pont) 

 

ALFÖLD, BÜKKERDŐK, CSAPADÉKOSABB, ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG, 

FENYVESEK TÖLGYERDŐK, SZÁRAZABB 

 

Az ………………………területén, ahol ……………………… az éghajlat, 

lombhullató erdők találhatók. A melegebb, ……………………… területeken füves 

puszták alakultak ki. Az erdős területeken a szárazabb helyeket 

…………………………, a csapadékosabb részeket ………………………… borítják. 

A ………………………… csak néhány kisebb területen őshonosak. Az 

………………………… nagy részén eredetileg is füves puszták voltak. 

 

 

2. Melyik növényre jellemző? 

Párosítsd a növények jellemző tulajdonságait a növények nevével! A jellemző betűjelét 

írd a számok utáni szaggatott vonalra. Egy számhoz csak egy betű tartozhat. (3 pont) 

 

1. erdeifenyő 

2. tölgyfa 

3. erdei pajzsika 

4. moha 

 

A. a vizet és az ásványi anyagokat egész testfelületén veszi fel 

B. zárvatermő növény 

C. virágtalan hajtásos növény 

D. egyivarú virágai tobozvirágzatot alkotnak 

1. ……    2. ……     3. ……    4. …… 

 

3. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak és kifejezések segítségével!  

Toldalékolt formákat használj! (7 pont) 

 

GOMBAFONAL, TÖNK, TERMŐTEST, GALLÉR, SPÓRATERMŐ, FÉLGÖMB, 

BOCSKOR 

 

A gombák testét ………………………. alkotják. Föld feletti részük a 

………………………….., amely kalapra és ……………………….. tagolódik. Az 

erdőszéli csiperke kalapja ……………….……….. alakú, a ………………………. 

lemezek folyamatosan sötétednek, ahogy a gomba öregszik. Könnyen össze lehet 

téveszteni a gyilkos galócával, mert mindkettőnek jól fejlett …………………………. 

van, de a csiperkének nincs …………….……………. 

 



4. Hasonlítsd össze a három erdei állatot! (12 pont) 

Írd a jellemzők sorszámát a megfelelő halmazba!  

Ha egy tulajdonság több állatra is jellemző, írd a számát a halmazok átfedő részébe!  

 

 
 

1. kérődző állat, 2. őrlőfogainak felszíne tarajos, 3. elevenszülő, 4. elsődleges fogyasztó, 

5. párosujjú patás, 6. ragadozó, 7. őrlőfogainak felszíne redős, 8. a hímek fejét agancs 

díszíti, 9. fejlett szemfogai vannak, 10. növényeket és állatokat egyaránt fogyaszt, 11. 

őrlőfogainak felszíne tarajos, 12. csoportosan él. 

 

 

5. Ismerd fel, hogy a képek mely madarakat ábrázolják, majd töltsd ki az üresen hagyott 

mezőket! (11 pont) 

 

 

 
 

A madarak neve   

Csőr  kampós 

Táplálkozás   

Egyéb jellemző kúszóláb  

 

A B

A 



Válaszolj röviden a kérdésekre! (5 pont) 

 

Az erdő mely szintjében szerzi táplálékát az A jelű madár? (1 pont) 

………………………………………………………………………………………… 

 

Az A jelű madár és a széncinegék hasonló szerepet töltenek be a táplálékláncokban. 

Versenytársaik-e egymásnak? Válaszodat indokold! (2 pont) 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Hogyan alkalmazkodott a B jelű állat testfelépítése az életmódjához?  

Két jellemzőt említs! (2pont) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Nevezd meg a hangya testének részleteit! (12 pont) 

 

 

 

 

A. …………………………………….. 

B. …………………………………….. 

C. …………………………………….. 

D. …………………………………….. 

E. …………………………………….. 

 

7. Hasonlítsd össze a gyapjaslepke és a keresztespók testfelépítését és életmódját! 

Nyilakkal jelöld, hogy melyik jellemző melyik állathoz tartozik! 

 

 

 

 

 

Gyapjaslepke 

 

● szárnya kitinpikkelyes ● 

● szájszerve csáprágó ● 

● 4 pár ízelt lába van ● 

● lárvája falánk növényevő ● 

● teste 2 részre tagolódik ● 

● állatevő ● 

● szívó szájszerve van ● 

 

 

 

Keresztespók 

 



 

8. Egészítsd ki a táplálékláncokat a hiányzó állatok vagy növények nevével! (3 pont) 

 

1. ………………………………………………….  erdei egér  erdei fülesbagoly 

2. tölgylevél  rovarlárva  ………………………………………..….  vörös róka 

3. ember  szúnyog  keresztespók  …………………………………..………..… 

 

 

Válaszolj röviden a kérdésekre! (3 pont) 

 

Mi az erdei egér szerepe az életközösségben? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Mi a tölgy szerepe az életközösségben? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Milyen kölcsönhatás van az ember és a szúnyog népességek között? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Magyarázd meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések! (3 pont) 

 

Társulás 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Közjóléti erdő 

……………...……………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Versengés 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 


