
ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM 

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 2016. február 

I. Kora tavaszi ékességek          27 p/  
Nevezd meg a képen látható növényfajokat! (5p) 

   
1.  2. 3.  

  

 

4. 5.  
Párosítsd a fajokat a rájuk jellemző leírással! Válaszodat (a sorszámot) a kis rubrikába írd! (22p) 
a) Néhány kis foltban él a Bakony peremén, a Somogyban, a Pilisben és az Észak-Alföldön. 
b) Gyertános-tölgyeseinkben és bükköseinkben él ez az alig észrevehető növény. 
c) Mindig bolygatott helyeken nyílik. 
d) A Dunántúlon és az Aggteleki-karszton fordul elő. 
e) Nagy, fényes, vese alakú levelei vannak. 
f) Lepellevelei világosabb vagy sötétebb ibolyásba hajló lilás rózsaszínek, közepükön egy hasonló színű, ám sötétebb, lefelé 

hegyesedő folttal. 
g) Virágzáskor csak a fészkes virágzatot tartó száruk bukkan elő a földfelszín alól. 
h) Virága az avartakaróból alig bújik elő. 
i) A virágzat 2-2,4 cm átmérőjű, amelyben sugár- és nyelves virágok egyaránt megtalálhatók. 
j) Gyöktörzzsel rendelkezik, heverő száráról párosával erednek lomblevelei. 
k) Sziromleveleiből három van, melyek bordó színűek. 
l) Teája légzőszervi betegségek hatékony gyógyszere, régebben asztmás rohamok esetén használták, pipába tömve füstöltek 

vele. 
m) Jellegzetes illata a borsra emlékeztet. 
n) Régi magyar neve a Szent György-virág. 
o) Meztelencsigák porozzák be. 
p) Tőlünk keletre a népi hiedelem a hagymagumójának varázserőt tulajdonított, a szerelmi bájitalok nélkülözhetetlen anyaga 

volt. 
q) Az Alföldön és a Duna menti keményfa ligeterdőkben akár tömegesen is előfordulhat. 
r) A farkasalmafélék közé tartozik, ennek a családnak számos tagja erősen mérgező. 
s) Két lombleleve barnán foltos, lepellevelei pirosas-rózsaszínek. 
t) Két lomblevele ujjnyi széles, hosszúkás, szára vörösesbarna. 
u) Hagymagumója a kutyafogra emlékeztet, erre utal latin neve is. 
v) Ibolyáskék lepellevelű virágai vannak, melyből akár 15 is lehet. 

 
II. Xilofágok            23p/  

a) Nevezd meg a fás szár elemeit! (5) 

 

Név, osztály: 

A:……………………………….……………….. 

B: ………………………………….………….... 

C: ………………………………………….…….. 

D: ……………………………………………….. 

E: ……………………………………………….. 



b) Honnan ered a xilofág elnevezés? (2)           

c) Nevezz meg két hazai félélősködő növényt! (2 )         

d) Nevezd meg a faanyag gombás lebontásának típusait és azok jellemzőit! A szürke rubrikába NEM kell írni! (9) 

Korhadás típus:    
Milyen típusú fát bont? 
(többnyire) 

   
Milyen anyagokat bont?   ……………………….….., a 

faanyag foltokban lágyul el 
pl:    

e) Mi a beépített faanyagok legnagyobb ellensége? Miért?(2)       

               

f) Hol fejlődik a nagy szarvasbogár lárvája?(1)          

g) Mi jellemző az óriás fenyődarázs és az Amylostereum areolatum kapcsolatára?(2)    

              

               

III. A gólyatöcs           10 p/  
1. Hány pár élhet hazánkban? 

A) 20-100 
B) 150-180 
C) 200-1000 
D) 1500-2000 
 

2. Mi a régi neve? 
A) gulipán 
B) székigólya 
C) széki lile 
D) bíbic 

3. Milyen színű és alakú a csőre? 

A) fekete, tűszerű 
B) fekete , ár alakú 
C) vörös, tűszerű 
D) vörös, ár alakú 

4. Menyi a természetvédelmi értéke? 

A) 25000Ft 
B) 50000Ft 
C) 250000Ft 
D) 500000Ft 

5. Mekkora a tömege? 

A) 150-200g 
B) 300-450 g 
C) 600-750g 
D) 1500-2000g 

6. Milyen tojásokat rak? 

A) 4 fehér alapon aranysárga pettyekkel mintázottat 
B) 4 hófehér tojást 
C) 4 feketésbarna tojást 
D) 4 aranysárga alapon feketésbarna foltokkal 
mintázottat 
 

7. Hány napig kotlanak a párok? 
A) 18-20 
B) 22-25 
C) 27-30 
D) 32-35 
 

8. Hol telel az eurázsiai állomány? 
A) hazánkban 
B) Balkán-félszigeten 
C) Nyugat-Ázsiában 
D) Nyugat-Afrikában 
 

9. Eredetileg mi az élőhelye? 
A) szikes tavak 
B) Duna menti ligeterdők 
C) löszpuszták 
D) lápok 
 

10. Milyen különleges viselkedése figyelhető meg áprilisban? 
A) kémiai kommunikáció 
B) fészekparazitizmus 
C) nászrepülés 
D) mimikri 

 

Összesen: 60 pont/ 
Leadási határidő: 2016. március 7. 

Természettudományi Tanári, Keszléri tanárnő 

NEVED, OSZTÁLYOD NE FELEJTSD EL FELÍRNI! 

Forrás: TermészetBúvár 2016/1 


