
ÉLET A KERTBEN ÉS A HÁZ KÖRÜL 

B változat 

 

1. Sorold fel az élőlények fő életjelenségeit! (4 pont) 

 

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

 

2. Nevezd meg az ábrán a növény bejelölt szerveit! (4 pont)  

 
 

3. Írd le, melyek a növények gyökerének és levelének fő feladatai! (4 pont) 

 

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

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

Levél:  .....................................................................................................................................  

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

 

 

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) 

 

A(z) .....................levelek, vagyis a porzók és a(z) ................................ a szaporodásban 

vesznek részt. A(z) ................................... folyamata során a(z) virágpor rákerül a(z) 

.........................................-re. A virág magházából ezután ................................... fejlődik. 

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

 

 

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

vonatkoznak! (7 pont) 

 

bojtos mellékgyökérzete van paradicsom 

föld alatti gumója keményítőt tartalmaz  

zöld leveleiben az erek párhuzamosan futnak burgonya  

karógyökerét és levelét is fogyasztjuk  

bogyótermése ehető vöröshagyma 

a talajban húsos levelei fejlődnek  

levele mérgező petrezselyem 

 

 

6. Melyik állatra ismersz rá? (5 pont) 

 

a. Szilárd váz nélküli puhatestű, a veteményeket megrághatja ............................................  

b. Rovar, világos szárnyain sötét foltok láthatók. Hernyója megrágja a növényeket ..........  

c. A konyhakertben kártevő, kemény, csíkos szárnyfedőjű rovar ........................................  

d. A talajban él, hosszúkás teste ismétlődő szelvényekből áll .............................................  

e. Az ételeket is beszennyező, gyors röptű rovar, melynek csak 1 pár szárnya van ............  

 

 

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

 

 Őszibarack Szőlő Alma  

Virágszín    

 csonthéjas   

 

 

 



8. Az állítások betűjelét írd a megfelelő körbe!  

Ha több állatra is jellemző, akkor a körök közös 

részébe írd a kisbetűt! (6 pont) 

 

a. húsát fogyasztják 

b. mellső végtagja szárny 

c. a legnagyobb számban tartott baromfi 

d. nem tenyésztik 

e. májáért tenyésztik 

f. lábával kapirgálva kutat táplálék után 

 

 

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

 

a. A tanult emlős haszonállatok közül melyik mindenevő? (1 pont) ...................................  

b. Mi a mindenevő emlősállat őrlőfogának fő jellemzője? (1 pont) .....................................  

c. Röviden írd le, mi a kérődzés lényege! (3 pont) ..............................................................  

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

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

d. Írd le a juhok felhasználásának két olyan módját, amely a sertésre nem jellemző! (2 

pont) ..................................................................................................................................  

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

e. Találkozhatunk-e téli napokon a hazai településeken vagy környékükön füstifecskével? 

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

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

 

 

 

 

 

házi veréb házi tyúk 

házi lúd 


