
3. osztály 2. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (természetismeret) 2022/2023 

 

1.  Hanna elkészítette a házi feladatát. Vajon milyen utasítást adhatott tanítója? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Gyerekek! Gyűjtsetek képeket lágy szárú növényekről!  

B: Gyerekek! Gyűjtsetek képeket karácsonyhoz kapcsolódó növényekről! 

C: Gyerekek! Gyűjtsetek képeket mérgező növényekről! 

D: Gyerekek! Gyűjtsetek képeket fás szárú növényekről! 

E: Gyerekek! Gyűjtsetek képeket trópusi növényekről! 
 

2. Ki nem tartozik a méhcsaládba? 

A: here 

B: királynő 

C: király 

D: dolgozó 

E: a felsoroltak közül mindenki beletartozik 

3. Melyik a kakukktojás? 

 

A: tulipán   B: gulipán    C: büdöske    D: gémorr    E: kakasmandikó 

 

4. Hallgasd meg az alábbi linken található dalt és válaszolj a kérdésre! 

https://www.youtube.com/watch?v=FomSNj0H_h8 

 

Hány gerinces állat szerepelt a dal szövegében? 

 

A: 6     B: 7    C: 8     D: 9     E: 10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FomSNj0H_h8


5. Nyomozás 

Melyik állat lábnyomára bukkantunk? Párosítsd össze az állatokat a hozzájuk tartozó 

lábnyomokkal! A kimaradt lábnyom vajon melyik állaté lehet? 

 

 

 

 

 

 

A: medve          B: vaddisznó 

     C: farkas             D: nyúl         E: szarvas 
 

6. Melyik nevet nem kaphatja kislány? 

 

A: Kamilla    B: Jácint    C: Málna    D: Nárcisz     E: Hanga 
 

7. Kinek van igaza? 

A 3.a osztályba 25 tanuló jár, 14 lány és 11 fiú. 5 diák között heves vita alakult ki. 

 

Tamara szerint: folyam - folyó - patak - ér - csermely 

Zoé úgy gondolja: ér - patak - csermely - folyó - folyam 

Barnabás azt mondja: patak - ér - csermely - folyam - folyó 

Zorka állítja: ér - csermely - patak - folyó - folyam 

Patrik meg van róla győződve: patak - csermely - ér - folyó - 

folyam 

 

Kinek adott igazat a tanító néni? 

A: Barnabásnak     B: Patriknak     C: Tamarának     D: Zoénak      E: Zorkának 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Segíts Natinak megfejteni a rejtvényt! 

 

1. Az ember legjobb barátja. (kutya) 

2. Így hívjuk a babákat közvetlenül a 

születésük után. (újszülött) 

3. Legnagyobb felületű érzékszervünk. (bőr) 

4. A legrövidebb hónap. (február) 

5. Ilyen mozgást is végez a Föld. (forog) 

6. Ennyi feltételnek kell teljesülnie, az égés 

bekövetkezéséhez. (három) 

7. A növények szaporítószerve. (virág) 

8. Olyan mozgás, amely során egy élőlény 

egyik helyről a másikra kerül. 

(helyváltoztató) 

9. Utódaikat az anyaállat emlőiből táplálja. (emlős) 

A víz esetében mi idézi elő a megfejtésben olvasható folyamatot? 

A: Csillagok       B: Hold        C: Bolygók        D: Nap        E: egyik sem 

 

9. Merre induljunk? 

Luca már nagyon türelmetlen, nem győz tovább várakozni, ezért megkéri a 

szüleit, hogy idén látogassák meg Joulupukki-t az otthonában. Ha 

Magyarországról indulnak, akkor melyik főégtáj felé vegyék az irányt? 

 

A: kelet felé 

B: nyugat felé 

C: észak felé 

D: dél felé 

E: egyik sem 

 

10. Timi és Veca mindketten javítani szeretnének félévkor. Timi 3-as és 4-es között áll, Veca 4-es 

és 5-ös között. Csak abban az esetben kapják meg a jobb jegyet, ha a kiadott feladatban 

legfeljebb egy hibát vétenek. Azt a feladatot kapták, hogy írjanak egy rövid vázlatot a hazai 

fehér gólyákról.   

 

Timi az alábbi munkát készítette: 

Fehér gólya (Ciconiaciconia) 

- Gerinces állat. 

- Tollazata piszkosfehér, a szárnyak végein 

fekete. 

- Hosszú csőre, lába és nyaka segíti a 

táplálkozásban. 

- Szívesen fogyaszt rovarokat, ebihalakat, 

békákat, kígyókat, halakat és kisebb 

rágcsálókat is.  

- A nőstény körülbelül 10-12 tojást rak. 



- A fiatal gólyák nagyjából 9 hét után hagyják el a fészket. 

- Hazánkban a fokozottan védett fajok közé tartozik. 

- Természetvédelmi értéke: 10.000 ft 

 

Veca vázlata a következő: 

Fehér gólya 

- A gerincesek törzsén belül, a madarak osztályába sorolható. 

- A kifejlett állat tollai fehéres színűek, kivéve a szárnytollak végeit, melyek feketék. 

- A felnőtt madarak csőre és lába piros színű. 

- A tojásból kikelő utódok testén fehér pehelytollak találhatók. 

- Fiókái fészeklakók. 

- A fehér gólyák hangos kelepeléssel üdvözlik egymást. 

- Nagy testű vándormadár. 

- Augusztus végén, szeptember elején Dél-Alaszkába repül, és ott tölti a telet. 

 

Szerinted ki kapja meg a jobb jegyet és miért? 

 

A: Mindketten megkapják a jobb jegyet. 

B: Csak Veca kapja meg, mert hibátlan lett a vázlata. 

C: Egyikőjük sem kapja meg a jobb jegyet, mert Veca három hibát vétett, Timi pedig négyet. 

D: Csak Timi kapja meg a jobb jegyet, mert egy hibája volt, Vecának pedig három. 

E: Timi nem kaphat jobb jegyet, mert két hibája volt, de Veca igen, mert csak egyet hibázott. 
 

11. Melyik mesében szerepel szurikáta az alábbiak közül? 

 

A: A kis hableány 

B: 101 kiskutya 

C: A dzsungel könyve 

D: Némó nyomában 

E: Az oroszlánkirály 
 

12. A fenyőfa  

Olvasd el az alábbi szövegrészletet és válaszolj a kérdésre! 

 

„Ó, csak már este volna! — sóvárgott a fenyőfa. — Csak már 

meggyújtanák a gyertyáimat! Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e 

társaim az erdőből, s látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? 

Gyökeret eresztek-e itt, s így állok-e feldíszítve télen-nyáron, 

örökétig?” (Részlet Hans Christian Andersen A fenyőfa című 

meséjéből) 

 

A fenyőfák ágain gyakran látunk tobozokat, de mi is a toboz? 

 

A: virág        B: levél        C: termés        D: kártevő          E: egyik sem 
 

 

 



4. osztály 2. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (természetismeret) 2022/2023 

1. Melyik szó hiányzik? Pótold a közmondásokba a megfelelő szavakat! 

 

Éhes ………….. makkal álmodik. 

Inába szállt a ………………..  

Ha adnak, vedd el, ha ……………., szaladj el. 

Nem esik messze az …………… a fájától. 

Nem mind ……………, ami fénylik. 

Bolond ………….. bolond szél fúj. 

Nem …………… megy a játék. 

A ………….. nem jár egyedül. 

Falra hányt …………... 

…………… nem üt a mennykő. 

Jön még …………… dér. 

Szégyen a ……………, de hasznos. 

Egy …………… nem csinál nyarat. 

Köti az …………… a karóhoz. 

Nagy …………… vágta a fejszéjét. 

 

 

Hány helyre írtál élőlényt? 

 

A: 8       B: 9        C: 10       D: 11       E: 12 
 

 

2. Melyik országgal nem határos Magyarország? 

A: Ausztria              B: Szlovénia              C:  Románia         D: Ausztrália          E: Szlovákia 

 

3. Milyen állat volt és mikor született Dolly? 

 

„A klónozás kérdése tehát Dolly élete óta még inkább megosztja a világot. Világra jötte óta 

egyébként számos állatot klónoztak már (…) váltakozó sikerrel, miközben a végső szó etikai 

és tudományos értelemben egyaránt várat magára.” (Szerző: Tarján M. Tamás) 

 

A: Kutya 2006.07.05.  

B: Ló 1997.02.23. 

C: Kecske 1996.06. 05. 

D: Juh 1996.07.05. 

E: Szarvasmarha 1969.05.07. 
 

4. Ismered Fekete István regényeit? Melyik a 

kakukktojás? 

A: Csi         B: Kele     C: Vuk      D: Tás      E: Kurri 

 

 



 

5. Melyik az a növény amelyik „jelzi” a levegő szennyezettségét? 

 

A: zuzmó B: csalán   C: pitypang  D: vadrózsa  E: erdei pajzsika 

 

 

6. Madárfajok a szókeresőben. Hány db költözőmadarat találtál köztük? 

 
A: 5   B: 6   C: 7   D: 8   E: 9 
 

7. Kitalálod? Melyik az az állítás, amelyik mindegyik találós kérdés megoldására igaz? 

 

Zöld burokban születtem, mikor aztán nagy lettem, a zöld burok kifeslett és az úrfi kiesett. 

 

         Sok-sok gyöngyszem együtt lakik, levelekkel takarózik. 

         Lehet lila, kék, zöld, sárga, ha megérett, hordó várja. 

A kopasz az őszi, 

A sárga meg kajszi, 

A külseje hamvas, 

A belseje magvas. 

Egy tálból azzal eszed, 

Kivel közös az érdeked, 

Ropogós lesz, amikor megérett, 

Ilyenkor hajaz az ajkaid színére. 

 

A: Csonthéjas termését szívesen fogyasztjuk. 

B: Finom süteményt készíthetünk belőle. 

C: Lágyszárú növényen terem. 

D: A magját nem tudjuk hasznosítani. 

E: Hazánkban nem terem. 

 



8. A nagy szökés 

Hány szökőév volt 2001 és 2022 között? 

A: 3      B: 4     C: 5     D: 6      E: 7 

 

9. Tomi nagyon élvezi a téli szünetet.  Egyik délután sokáig játszott kint a hóban. A barátaival 

együtt szaladgáltak, hógolyóztak, aztán nekiláttak hóembert építeni. 

Tomi leizzadt a játék közben és úgy érezte nagyon melege van, 

ezért levette a sálat a nyakából (végülis a hóembernek is kellett, 

hogy csinosabb legyen) és a kabátját is kigombolta egy kicsit. 

Pár nap múlva furcsán kezdte érezni magát, könnyezett a szeme, 

folyt az orra, köhögött, és a láza is felszökött. Az anyukája készített 

neki egy finom teát, ami biztos hogy nem… 

 

A: kamilla tea volt         B: hársfavirág tea volt       C: kisvirágú füzike tea volt                       

D: bodzavirág tea volt        E: kerti kakukkfű tea volt 
 

10. Párosíts! 

Melyik jeles napunk lesz a kimaradt dátum? 

Valentin-nap 12. 31. 

Vízkereszt 01. 01. 

Mikulás-nap 12. 24. 

Szenteste 02. 14. 

Luca-nap 02. 02. 

Szilveszter 12. 13. 

A magyar kultúra napja 12. 06. 

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony 

12. 25. 

Újév 01. 06. 

 01. 22. 

 

A: Karácsony másnapja    B: Hamvazószerda   C: Advent második vasárnapja                        

D: Aprószentek    E: Karácsony napja 
 

11. A méhecskék csodálatos élete 

Nézd meg az alábbi linken található videót és válaszolj a filmhez kapcsolódó 

kérdésre! 

https://www.youtube.com/watch?v=u6HjlcdNRBo 

Milyen feladatot látnak el a 3 hetes dolgozók? 

A: gondozzák a kisebbeket       B: takarítanak      C: gyűjtögetnek                     

D: őrködnek     E: petét raknak 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u6HjlcdNRBo


12. Házi feladat 

Gabi azt a házi feladatot kapta, hogy írjon egy fogalmazást. 

Hány hibát találtál a művében? 

 

Tőkés réce (Anasplatyrhynchos) 

A leggyakoribb hazai réce, a házi kacsa az őse. Alkalmazkodó faj, szinte minden vizes élőhelyen 

előfordul, a legnagyobb folyóktól a városi parkokban lévő apró tavakig. Állományát ismereteink 

szerint semmilyen folyamat nem veszélyezteti, természetes populációját tenyészetekből származó 

egyedekkel növelik a vadászok. Nem vadászható faj. 

Védett. A hazai állomány jelentős része be nem fagyó 

vizeinken telel át, sokan érkeznek hozzánk északabbról is, 

kemény teleken viszont nagyon lecsökkenhet a nálunk 

tartózkodó madarak száma. 

A hazai récék közül legkorábban áll párba, sokszor 

már márciusban kotlani kezd. Ha a költés meghiúsul, 

pótköltésbe kezdhet, sőt másodköltése is előfordul. 

Fészkét növényi anyagokból építi, pehelytollaival béleli. 

Fészekalja 19-26 tojásból áll, a kotlási idő 8 nap. A kiskacsák 

körülbelül nyolchetes korukban válnak röpképessé, ezután nagyobb csapatokat alkothatnak. 

Leginkább magvakkal, növényi hajtásokkal táplálkozik. A kipergett gabonaszemeket a tarlóról 

előszeretettel összeszedegeti. Állati eredetű táplálékot nem fogyaszt. 

A: 3        B: 4     C: 5     D: 6    E: 7 

 

 

 

 

 


