
RÉTEK, SZÁNTÓFÖLDEK, VIZEK, VÍZPARTOK ÉLŐVILÁGA 

B csoport 

 

 

1. Melyik növényre jellemző? (4 pont) 

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

írd a szám utáni pontozott vonalra!  Egy számhoz csak egy betű tartozhat.  

 

1. fonalas zöldmoszat 

2. nád 

3. nyárfa 

4. orvosi székfű 

5. tündérrózsa 

A. kétlaki növény 

B. a vizet és az ásványi anyagokat egész testfelületén 

veszi fel 

C. párhuzamos erezet szilárdítja a levelet 

D. fészekvirágzata van 

E. nagy felületű levelei szétterülnek a víz felszínén 

 

  1. ……          2. ……       3. ……     4. ……  5. ..... 

 

 

2. Ismerd fel, hogy a táblázat oszlopaiban mely madarak jellemzőit olvashatod, 

majd töltsd ki az üresen hagyott mezőket! (7 pont) 

 

 

 

 

A madár neve   

Csőr   

Láb   

Táplálkozás  ragadozó 

Egyéb jellemző 
emberi településeken fészkel erdőben fészkel, de a mezőn 

szerzi táplálékát 

 

 

 



3. Kösd össze vonallal az állatok nevét és jellemzőiket! (6 pont) 

 

vízisikló ●  ● úszókkal mozog 

 ● lárvája az ebihal 

kecskebéka  ● ● testét szarupikkelyek borítják 

 ● lágy héjú tojásokkal szaporodik 

lesőharcsa  ● ● kifejletten kopoltyúval lélegzik 

 ● átalakulással fejlődik 

 

4. Nevezd meg a rajz betűkkel jelölt részleteit! (6pont) 

 

 A. ………………………………….. 

B. ………………………………….. 

C. ………………………………….. 

D. ………………………………….. 

 

Mi a D-vel jelölt részlet feladata? 

………………………………………………………………………………………… 

Mi a C-vel jelölt részlet feladata? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Írd a jellemzők sorszámát a megfelelő halmazba! Ha egy tulajdonság több állatra 

is jellemző, írd a számát a halmazok átfedő részébe!  

 

1. átalakulással fejlődik 

2. rágó szájszerve van 

3. egyedfejlődése teljes átalakulás 

4. élősködő 

5. járólábainak száma 3 pár 

6. kifejletten kopoltyúval lélegzik 

7. teste fejtorra és potrohra tagolódik 

8. testét külső kitinváz szilárdítja 



6. Egészítsd ki a táplálékláncokat a hiányzó állatok vagy növények nevével! (4 pont) 

 

1. ………………………….………  olaszsáska  fürge gyík  egerészölyv 

2. hínáros békaszőlő  ……………………………...………..  barna rétihéja 

3. avar  földigiliszta  fácán  ……………………………………………..  

4. …………………………….  papucsállatka szúnyoglárva  kecskebéka 

 

 

Válaszolj röviden a következő kérdésekre! (2 pont) 

 

Mi a hínáros békaszőlő szerepe az életközösségben? 

………………………………………………………………………………………… 

Mi a barna rétihéja szerepe az életközösségben? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

Átváltozás 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Zöld színtest 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Úszóhólyag 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 


