
 

  Iskola: ____________________________________  

 

  Név, oszt.: _______________________________  

Kedves Barátunk! 

Sok szeretettel köszöntünk a Vaszary János Általános Iskola tanulmányi 

versenyén. Köszönjük, hogy beneveztél! Reméljük, hogy tetszeni fognak Neked 

azok a feladatok, amiket majd meg kell oldanod.  

Ha nem tudsz valamelyik kérdésre felelni, keresd fel a könyvtárat, kérdezd meg a 

szüleidet, tanítóidat, felügyelettel használd az internetet! 

Reméljük, hogy a feladatok megoldása közben sok új információ és tudás birtokába 

jutsz majd. A képeket megnézheted a honlapunkon is: 

vaszarynet.hu/diákoknak/természetismereti verseny. 

Beküldési határidő: 2019. október 21.   Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

1. FELADAT: A Kovács család elhatározta, hogy a nyáron minden nagytájra 

elutaznak. Merre jártak? Nevezd meg a településeket és a látnivalókat! 

  ____________________________________  
 

 ___________________________________________________  

  ___________________________________  
 

 ___________________________________________________  

4. ÉVFOLYAM / I. FORDULÓ 

  ________________________________  
 

 ___________________________________________________  

  ___________________________________  
 

 ___________________________________________________  

  ________________________________  
 

 ___________________________________________________  

 

Melyik nagytájunkon nem jártak? __________________________  

 

Nevezz meg két-két települést és látnivalót erről a tájegységünkről! 

 

 ___________________________________________________  

 

 ___________________________________________________  



 

 Iskola: ____________________________________  

 

  Név, oszt.: _______________________________  

 

2. FELADAT:  A kirándulás során több állatot és növényt is láttak. Hol 

van az élőhelyük az alábbi növények és állatoknak? Kösd össze! 
 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FELADAT: Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 
 

Vízszintes: 1. Vízben élő ragadozó.   

8. Apró.   9. E.T.   10. Valaminek az értéke.   

13. Mezőgazdasági.   16. Börtönben ül.    

18. Bő.  20. Pénzintézet.  21. Menyasszony. 

22. Női név. 

 

Függőleges:   1. A víz elzöldüléséért fele-

lős apró élőlény.  3. …..…ház.  4. Hangszer.  

5. Földet forgat.   6. A szaglás érzék-

szerve.   12. Formai.   14. Üzemi, más szó-

val.  15. Fosztogat.   17. Helyhatározórag.  

18. Személy.  19. Gyom. 

 

Ha jól dolgoztál és összeolvasod a betűket az alábbi sorrendben, egy 

betegség nevét kapod.  1-2-7-9-11-14-23-24 

 

Írd ide a megfejtést! _____________________________________  

 

4. FELADAT: Ha megfejted a képrejtvényeket, két magyar város nevét 

kapod. Melyek ezek? 

 ____________________________  

 ____________________________  

1. 2. 3. 4. 5.  6.  

7.  8.      

  9.   10. 11. 12. 

13. 14.   15.    

   16.  17.   

18.  19.  20.    

21.        

22. 23.     24.  

víz- és vízpart 

mező 

erdő 


