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Körzeti forduló 4. osztály 2017. február 10. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Az arckifejezések útján történő kommunikáció görög eredetű megfelelője 
melyik betűsorból rakható ki? 
(A) IMRAMI (B) KIMIRMI (C) MAMIKI (D) AMKIMI (E) IMKIMRI

2. Mely állathoz kapcsolható a legtöbb fogalom a felsorolásból? gerinces, begy, 
túrókarima, összetett gyomor, pata, lemezes csőr, emlős, kapirgáló láb, tülök 
(A) házi tyúk (B) szarvasmarha (C) házi sertés 
(D) házi ló (E) házi kacsa 

3. Hogy hangzik helyesen az alábbi mondat? Egészítsétek ki a megfelelő sza-
vakkal és jelöljétek meg a jó megoldást! 

 A juh__1.__ mellett beszélgetett a juhokat őrző __2.__, a marhákat legeltető 
__3.__, a disznókat terelő __4.__ és a ménesre vigyázó __5.__. 
 a) akol; b) ketrec; c) dúc; d) kanász; e) csikós; f) juhász; g) gulyás 
(A) 1a, 2f, 3d, 4g, 5e (B) 1b, 2f, 3g, 4d, 5e (C) 1a, 2f, 3e, 4d, 5g 
(D) 1c, 2f, 3e, 4d, 5e (E) 1a, 2f, 3g, 4d, 5e 

4. Egészítsétek ki az alábbi szavakat egy-egy testrész/szerv (esetleg toldalékos) 
nevével úgy, hogy összetett szavakat kapjatok: 

 1. ___jegyzet; 2. ___fúrt; 3. ___öltve; 4. ___törő; 5. ___mászó 
 Melyik kiegészítésben szereplő testrészre/szervre nem igaz egyik állítás sem 

az alábbiak közül: része a sípcsont; ízérzékelés szerve; testünk legfőbb irá-
nyítója; része a dobhártya, testünk vázának anyagát alkotja ? 
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5. 

5. Jelöljétek meg az alábbiak közül a légutakat érintő fertőző betegségeket! 
(A) szénanátha (B) vírusos tüdőgyulladás (C) asztma 
(D) tüszős mandulagyulladás (E) influenza 

6. A 2016. év élőlényei közül mely fajok nevét tudjátok kirakni az alábbi szóta-
gokból? (Minden szótag többször is használható.) 

 COM, CSÁ, CSÖK, I, KÁS, KE, KOC, KŰ, LA, LI, LÓ, 
ME, MO, OM, PE, PÓ, RESZ, RI, SIK, TÖN, TÜ, ZE 

(A) 2016 vadvirága (B) 2016 fája (C) 2016 hüllője 
(D) 2016 hala (E) 2016 gombája 

7. Melyik nem csak az emberre jellemző kommunikációs forma? 
(A) testbeszéd (B) arcjáték (C) írott nyelv 
(D) hangjelzés (E) tagolt beszéd 

8. Az alábbiak közül legalább hány állítás igaz 2016 madarára? 
 kizárólag magevő; zárt erdők lakója; földön fészkel; fészekhagyó; 

költöző madarunk; hangja dallamos; rejtett életmód jellemzi 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

9. 1824-ben egy 15 éves vak fiú fejlesztette ki az azóta világszerte elterjedt 
vakok által használt ábécét. Hogy hívták ezt a fiút? 
(A) Albert Bruce Sabin (B) Samuel Morse (C) Thomas Edison 
(D) Louis Braille (E) Louis Pasteur 

10. Melyik válaszban szerepel veszélyes hulladék, de nem szerepel komposztál-
ható anyag? 
(A) tejes doboz, tabletta, rossz cipő (B) ceruzaelem, fű, műanyag zacskó 
(C) étolaj, képes újság, samponos flakon 
(D) tojáshéj, kőtörmelék, konzervdoboz 
(E) hagymahéj, akkumulátor, üvegcserép 

11. Tavasszal – tartalékaink kimerülése miatt – nagyon fontos a vitaminbevitel. 
Mely hazánkban, szabadföldön termett vitaminforrásokat választjátok ápri-
lisban? 
(A) eper (B) lilahagyma (C) savanyú káposzta 
(D) paradicsom (E) meggy 

12. Alakítsatok egymással szoros összefüggésbe hozható párokat az alábbi kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos fogalmakból: 1. ózonréteg; 2. műtrágya; 3. 
üvegházhatás; 4. szmog; 5. globális felmelegedés; 6. UV-sugárzás; 7. víz-
szennyezés; 8. erdőirtás; 9. elsivatagosodás; 10. asztma. Melyik párosítás 
helyes? 
(A) 1-3 (B) 2-7 (C) 4-10 (D) 5-9 (E) 6-8 

13. Melyik gyümölcsből van a legtöbb a felsorolt fajták között? 
 Saszla, Jonatán, Golden, Pannónia, Zala gyöngye, Ringló, Alexander 
(A) alma (B) körte (C) szőlő (D) szilva (E) cseresznye 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Számos növénynévben szerepel állatnév (pl. kígyóhagyma). Amennyiben a 

növénynév előtagja valamilyen kétéltű vagy hüllő, az alább felsoroltak kö-
zül melyik lehet az utótagja? Írjátok le az alábbi szavakból így képezhető, 
hazánkban élő összes növény tudományos magyar (faj- vagy nemzetség-) 
nevét két csoportra osztva: (1.) előtagja valamilyen hüllő / (2.) előtagja va-
lamilyen kétéltű! 
 tutaj, buzogány, berkenye, lencse, fű, szőlő, szisz, sisak, nyelv, sóska 
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