
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

BIOLÓGIA 
7. évfolyamos tanulók számára 

2. forduló 
Össz.pontszám:     50 p  

A feladatlap kitöltendő:  

2020. november 19-én (csütörtökön) 13.00-15.00 óra között 45-45 perc alatt tantárgyanként, 

felügyelet mellett! 

Postára adás utolsó határideje: november 20-i pénteki postabélyegzővel. 
 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Felkészítő tanár: ……………………………………………………………………………… 

Iskola neve, címe (bélyegző is lehet):  
 
 

 

………………………………………………………….............................................................       

 

1. Négyféle asszociáció. Írd az állítások után a megfelelő betűjelet! 10 pont/ 

 

A) jaguár 

B) oroszlán 

C) mindkettő 

D) egyik sem 

 

1. Afrika legismertebb ragadozója      ___  

2. Társas állat, falkába verődve vadászik     ___ 

3. Kitűnő a látása és a hallása      ___ 

4. Rövidszőrű bundája vörössárga alapszínű     ___ 

5. Macskafélék csoportjába tartozik      ___ 

6. Nappal vadászik        ___ 

7. A bőgőmajmok legfőbb pusztítója      ___ 

8. A nőstények vadásznak       ___ 

9. Hatalmas teste farok nélkül elérheti a 2 m-t    ___ 

10. Védett faj         ___ 

 

 

2. Igaz vagy hamis? Írd az állítás után!     10 pont/ 

 

1. A trópusi esőerdők aljára viszonylag sok fény jut.     ___ 

2. A gazdag növényzet ellenére a talaj nem jó minőségű az esőerdőkben. ___ 

3. Színes tollazat miatt ma védett faj az arapapagáj.     ___ 

4. Afrika mélyvízű folyóiban él a nílusi krokodil.     ___ 

5. Az óriáskígyók között vannak mérges fajok is.    ___ 

6. Magányosan álló fák a fás-füves szavannán a majomkenyérfa.  ___ 

7. Nagy csapatokba verődve élnek a szurikáták.    ___ 

8. A sivatagok állatvilága igen változatos.     ___ 

9. Ausztrália szavannáinak jellegzetes emlő     ___ 

10. Dél-kelet Ázsia fokozatosan védett címerállata az orángután.  ___ 
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3. Válaszolj röviden a kérdésekre!         5 pont/ 
 

1. Nevezd meg Földünk legnagyobb sivatagját:  ……………………………… 

2. A szavanna jellegzetes fája, amelynek lombkoronája ernyő alakú: ………………. 

3. Védett emberszabású majom:   ……………………………… 

4. Földünk legkisebb madara:    ……………………………… 

5. Hol van Földünk legnagyobb összefüggő trópusi esőerdője? …………………….. 

 

 

4. Párosítás. Írd az állatfaj után a rá jellemző tulajdonság betűjelét! 5 pont/ 

 

1. csíkos gnú  ___   a. tarajos zápfog 

2. zebra  ___   b. mindenevő 

3. csimpánz  ___   c. futómadár 

4. gepárd  ___   d. kérődző 

5. strucc  ___   e. páratlan ujjú patás 

 

 

5. Anagramma – szókereső. Rakd helyes sorrendbe a betűket megfejtésül a trópusi 

éghajlatra jellemző növény- és állatfajok nevét kapod.   5 pont/ 

 

1. CSIP MADÁM ORDA   ……………………………. 

2. ÉRMEK FAJA NYOM   ……………………………. 

3. ÍRNOK KIOLD SULI   ……………………………. 

4. FEL FIÁNAK IRAT    ……………………………. 

5. ÓRÁS SZIK UTAK    ……………………………. 

 

 

6. Hogyan szaporodnak az óriáskígyók? A történés sorrendjében számozd meg az  

       állításokat!         5 pont/ 

  

 ...... Életük első éveiben igen gyorsan nőnek. 

 ….. Megtermékenyített tojásaik már a testükben kikelnek. 

 ….. Utódaikat elevenen hozzák a világra, álelevenszülők. 

 ….. Pikkelyes bőrüket növekedés közben levedlik. 

 ….. Ivadékaik nagyok. 
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7. Egyszerű választás. Karikázd be a helyes válaszokat!   10 pont/ 

 

1. Melyik nem illik a többi közé? 

a) akácia  b) bromélia   c) orchidea 

2. Milyen nagyságúak a legnagyobb arapapagájok? 

a) 70-80 cm  b) 90-100 cm   c) 110-120 cm 

3. Melyik fokozottan védett állatfaj? 

a) orángután  b) bőgőmajom   c) csimpánz 

4. Alkonyatkor és éjjel vadászik: 

a) gorilla  b) jaguár   c) tigris 

5. Melyik tulajdonság nem igaz a madárpókra? 

a) hálót nem sző b) nappal vadászik  c) csáprágója lefelé irányul 

6. Mik a „lebegő drágakövek”? 

a) azúrlepkék b) tündérrózsa   c) kolibri 

7. Melyik jellemző igaz a csimpánzra? 

a) 32 foga   b) redős zápfog  c) egyedül élnek 

8. Milyen kapcsolatban van az antilop és a zebra? 

a) ragadozó  b) együttélés   c) közömbösség 

9. Hogyan alkalmazkodott a sivatagi róka a forró éghajlathoz? 

a) szőrős talpfelület b) pici szemek   c) kis fülkagyló 

10. Melyik tulajdonság nem igaz az egypúpú tevére? 

a) növényevő b) elzárható orrnyílás  c) páratlan ujjú patás 

 

 


