
 

  Iskola: ____________________________________  

 

  Név, oszt.: _______________________________  

Kedves Barátunk! 

Sok szeretettel köszöntünk. Az 1. fordulóval remélem kedvet kaptál a 

feladatlap kitöltéséhez. Ha nem tudsz valamelyik kérdésre felelni, vagy 

bizonytalan vagy a válaszban, keresd fel a könyvtárat, kérdezd meg a szüleidet, 

tanítóidat, felügyelettel használd az internetet! A feladatlapokat az iskola 

honlapján is megtalálhatjátok, vaszarynet.hu/diákoknak/természetismereti 

verseny. A feladatok kitöltésekor figyelj a pontos megfogalmazásra, 

helyesírásra! Reméljük, hogy a feladatok megoldása közben sok új információ és 

tudás birtokába jutsz majd. Beküldési határidő: 2019. december 13. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

1. FELADAT: Igaz vagy hamis? ( I vagy H ) 

- Hazánkban 19 megye van.   ____  

- A falu a szórványtelepülések közé tartozik.   ____  

- A fennsík 200 méternél magasabban elhelyezkedő síkság.  ____  

- A vonalas mérték megmutatja a térképen a kisebbítés mértékét. ____  

- Az időjárás a levegő felső rétegeiben (100-150km) lejátszódó 

változás.  ____  

- Hazánknak 5 nagytája van.  ____  

- A völgy minden oldalról zárt, mély, tágas mélyedés.  ____  

- A zaj is környezetszennyezés.  ____  

- A máj, a sütőtök, a tojás sok B-vitamint tartalmaz.  ____  

- A dohányban lévő méreg a nikotin.  ____  

4. ÉVFOLYAM / 2. FORDULÓ 

2. FELADAT: Válogasd szét az energiahordozókat! Adj nevet a 

halmazoknak! Csak számokkal válaszolj! 

 

_______________________        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

1. atomenergia   2. földgáz   3. szélenergia   4. szén   5. kőolaj   

6. geotermikus energia   7. vízi energia   8. tengeri energia 

 

3. FELADAT: Írjátok a nyilakra a világtájakat az alábbi rajzon! 

 

                                            A LENYUGVÓ NAP 

 

 

 

 

 

 

4. FELADAT: Nevezzétek meg a földgömb rajzon megjelölt részeit! 

Jelöljétek az északi és déli irányt, valamint a Föld forgását! 

 



 

 
 Iskola: ____________________________________  

 

  Név, oszt.: _______________________________  

 

 

5. FELADAT:  Összekeveredtek a közmondások. Írd le őket helyesen, 

majd röviden fogalmazd meg, mit jelentenek! 

 

a, Néma gyereknek minden tehén fekete. 

b, Sok lúd aranyat lel. 

c, Sötétben az anyja sem érti a szavát. 

d, Ki korán kel, disznót győz. 

 

-   ________________________________________________  

 

 _________________________________________________  

 

-   ________________________________________________  

 

 _________________________________________________  

 

-   ________________________________________________  

 

 _________________________________________________  

 

-   ________________________________________________  

 

 _________________________________________________  

 

 

 

 

6. FELADAT: Soroljátok fel a Naprendszer bolygóit a Naptól távolodva! 

 

Bolygó neve: Miről kapta a nevét? Jele: 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Válaszoljatok a kérdésekre! 

- A Naprendszer legnagyobb bolygója:  _______________________  

- Legközelebb van a Naphoz:  ______________________________  

- Vörös bolygó:  ________________________________________  

- 13 holdja van:  ________________________________________  

- A Földdel szomszédos bolygók:  ___________________________  

- Kék bolygónak nevezik:  _________________________________  


