HERMAN OTTÓ ORSZÁGOS BIOLÓGIA VERSENY
ISKOLAI FORDULÓ
2008

feladat: Fejtsd meg a rejtvényt! (8 pont)
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Herman Ottót munkássága idején először ennek az állatcsoportnak a tanulmányozása kötötte le.
	Herman Ottó élete utolsó évtizedeiben ebben a városban pihent és dolgozott nyaranta.
Herman Ottó katonaévei után ebben a városban dolgozott.
Herman Ottó szerint a Bükk barlangjaiban ilyen „élőlény” élt.
Így nevezik a sokféle tudományban járatos embert.
Ebben a beosztásban dolgozott Herman Ottó katonaévei után egy múzeumban.
Herman Ottó nagy jelentőségű néprajzi témájú műve: Magyar…

Megfejtés:……………………………………………………………………………………………………
Mit tudsz róla?.................................................................................................................................................

Feladat: Írj „I” betűt az igaz, „H” betűt a hamis állítások elé! (6 pont)
...A fény fontos szerepet tölt be a legtöbb állat életritmusának kialakításában.
…A levegő mozgásának fontos szerepe van a megporzásban.
…A viharos szél jótékony hatással van az állatokra, segíti ozgásukat.
…A növények napfény segítségével állítják elő testük szerves anyagait.
…Az élőlényekre csak élettelen környezeti tényezők hatnak.
…A földi élet forrása a Nap.

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatokat! (4 pont)
A hőerőművek szennyezik és károsítják a levegőt, mert az energiahordozók széntartalmának elégése során sok………jut a levegőbe. Mivel a felhasznált energiahordozók nagy mennyiségű ként is tartalmaznak,…….…is keletkezik. Ezek a gázok reakcióba lépnek a légkör…………tartalmával, s így hullnak vissza a felszínre. Az ilyen folyamat során keletkezett csapadék neve:……………….


Feladat: Tedd ki a viszonyító jelet (> <) az alábbi meghatározások közé! (8 pont)
szélerősség az erdőben…..szélerősség a prérin
nyár időtartama a tajgán.....tél időtartama a tajgán
búvóhelyek száma az erdőben…..búvóhelyek száma a prérin
évi hőingás a lombhullató erdőben….évi hőingás értéke a tajgán
fényerősség a vízfelszínhez közel…..fényerősség 500 m mélyen
napi hőingás a trópusi sivatagban…..évi hőingás a trópusi sivatagban
a csapadék mennyisége a szavannán…..a csapadék mennyisége az esőerdőben
fényerősség a bükkerdő talaján júliusban….. fényerősség a bükkerdő talaján márciusban


Feladat: Karikázd be a helyes, húzd át (X) a hibás táplálékláncok betűjelét! (5 pont)
Angol perje → zöld lombszöcske  → fürgegyík  →fehérgólya
Kocsánytalan tölgy  → gyapjaslepke  → fülemüle  → róka
Elefántfű  → csíkos gnú  → oroszlán
Lucfenyő  → siketfajd  → hiúz
Bromélia  → kolibri  →csimpánz  → jaguár


Feladat: Egészítsd ki, illetve folytasd az alábbi szavakat, és egy különleges magyar élőlény nevét kapod! (6 pont)
Lisztes……………………..
……………………….szalamandra
Leány-…………………….
Barát-……………………..
Édesgyökerű……………...
Nagy hős………………….

Feladat: Nevezd meg a számokkal jelzett nemzeti parkokat, majd írd a nevük után a megfelelő betűt! (20 pont)
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1……………………………………………………………………….		………..
2……………………………………………………………………….		………..
3……………………………………………………………………….		………..
4……………………………………………………………………….		………..
5……………………………………………………………………….		………..
6………………………………………………………………………		………..
7……………………………………………………………………….		………..
8……………………………………………………………………….		………..
9……………………………………………………………………….		………..
10……………………………………………………………………..		………..
a) Kilenclyukú-híd,  b) Bugac,  c) szerek,  d) Szent György-hegy bazaltoszlopai,   e) Béke-barlang,  
f) „Őserdő”,  g) Gemenc,  h) Szentendrei-sziget,  i) túzokrezervátum,  j) mocsár-és lápvilág





Feladat: Írd az élőlények neve után lábtípusuk nevét! (5 pont)
Olasz sáska………………………………………………
Nagy fakopáncs………………………………………….
Vakondok………………………………………………..
Bütykös hattyú…………………………………………..
Fácán…………………………………………………….

Feladat: Írd a madarak neve után csőrtípusuk nevét! (6 pont)
Fehér gólya……………………………………………..
Barna rétihéja……………………………………………
Nagy fakopáncs…………………………………………
Kerecsensólyom…………………………………………
Tőkés réce……………………………………………….
Parlagi sas………………………………………………..

Feladat: Írd az állatok neve mellé a megfelelő betűket! (11 pont)
Jaguár……………………………………………………..
Erdei egér…………………………………………………
Őz…………………………………………………………

a)gumós zápfog,  b)növényevő,  c)talpon járó,  d)rágcsáló,  e)redős zápfog,  f)tarajos zápfog, g)ujjhegyen járó,  h)állandóan növő metszőfog,  i)ragadozó,  j)ujjon járó,  k)mindenevő


Feladat: Írd a megfelelő kölcsönhatás betűjelét az élőlények elé! (6 pont)
A versengés
B együttélés
C asztalközösség
D táplálkozási kapcsolat

…gyilkos galóca és lucfenyő
…olasz sáska és fürgegyík
…kékcinege és széncinege
…oroszlán és keselyű
…fehérgólya és kecskebéka
…strucc és zebra
Feladat: Írd a betűket a megfelelő halmazba, majd adj nevet a halmazoknak! (15 pont)

A
Közös tulajdonságok
B
b



Virágos növények
Főgyökérzetük van
Virágtakarójuk teljes, csészelevelekre tagolódik
Mellékeres levelük van
Magkezdeményük zárt magházban található
Száruk elágazó
Mellékgyökérzetük van
Virágtakarójuk hiányos, gyakran leplet alkot
Száruk nem ágazik el
Magjuk 2 sziklevelet tartalmaz
Termelő szervezetek
Főeres levelük van
Ide tartozik a kökény

Az „A” halmaz neve:………………………………………..
A „B” halmaz neve………………………………………….
Az „A” és „B” halmaz élőlényei a ………………………….törzsébe tartoznak.

