
ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM 

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 2014. december 

I. Nyárbúcsúztatók – Nevezd meg a képen látható virágokat! (5)    22p/   
Mire utal népies elnevezésük, a szalmavirág kifejezés? (3)............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
A)  B)  C) 

 
 

 

D)  E)  
Párosítsd a következő leírásokat az előbbi növényfajokkal! Betűvel válaszolj!  (14) 

1. A magyar neve megtévesztő, mert különböző gyomtársulásokban is előfordul.  
2. Száraz gyepekben, erdőszegélyeken és hegyi réteken fordul elő.  
3. Szára néhány centiméter, a virágzata a földön ül.   
4. Virágzata nagy, megnyúlt kúp alakú, a virágok pártája fehéres halvány rózsaszín.  
5. A csöves virágok pártája mély élénkpiros. Körülötte találjuk a tőlevélrózsát alkotó lombleveleket, 

amelyek szárnyasan összetettek, a szárnyak mélyen hasogatottak és tövisesek. 
 

6. A Bükki Nemzeti Park címernövénye.  
7. A virágzatokat körülfogó murvalevelei hosszabbak, a virágzati kúpot általában meghaladják. A 

párta színe vöröslő. 
 

8. A levelek tövises tagoltsága az egész növényt szúróssá és zörgővé teszi.  
9. Fészkes virágzatának felépítése megtévesztő, mert csupán apró, csöves virágokból áll.  
10. Magyar neve arra utal, hogy az egymással szemben álló lomblevelek a tövükön összenőttek, és 

felgyülemlik benne az esővíz. 
 

11. Gyógynövény: izzasztó és görcsoldó hatású, sőt vizelethajtásra és női bajokra is javallotta a népi 
gyógyászat. 

 

12. Akár 30-40 cm-re is megnő, kertekben is ültetik.  
13. Középhegységeink magasabb pontjain él.  
14. A tányérszerűen kiszélesedő vacok fészekpikkelyei rövid hegyűek, kopaszok, a belsők sötét 

rózsaszínűek, kifelé állnak és sugárvirágokra emlékeztetnek. 
 

 
II. KÉRDEZZ-FELELEK:  A szekszárdi- dombság       28 p/  

a) Melyik ritka csigafaj található meg az itt lévő forrásokban? (1)………………………………..………….. 
b) Melyik madarakkal találkozhatunk a vizes élőhelyeken? (5)………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Nevezd meg az itt élő jellegzetes erdőtársulásokat! (6)         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Név, osztály: 



d) Nevezz meg egy hegyvidéki és egy mediterrán vidékre jellemző itt élő rovarfajt! (2) 

hegyvidéki: …………………………………………………………mediterrán:……….…………………………………………………… 

 
e) Mely növények veszélyeztetik leginkább a löszpusztaréteket? (3) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
f) Nevezd meg a kakasdi borókás jellegzetes növényeit! (4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) Mi az a löszbaba? Hogyan jön létre? (3) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

h) Nevezd meg ezt a madárfajt! Hogyan hozható összefüggésbe a lösszel?(2)
    

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

i) Az előbbi madár egyik rokonfajának kiáltása igen jellegzetes: upupa-upupa- 
upupa. Ki ez a madár? Mi a latin neve? (2) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Összesen: 50 pont/ 
Leadási határidő: 2015. január 9. 

Természettudományi Tanári, Keszléri tanárnő 

NEVED, OSZTÁLYOD NE FELEJTSD EL FELÍRNI! 

Forrás: TermészetBúvár2014/5. szám és Internet 


