
 

  Iskola: ____________________________________  

 

  Név, oszt.: _______________________________  

Kedves Barátunk!  

Sok szeretettel köszöntünk. Az 1-2. fordulóval remélem kedvet kaptál a 

feladatlap kitöltéséhez és a mostani feladatok sem fognak csalódást okozni. Ha 

nem tudsz valamelyik kérdésre felelni, 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. 

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

birtokába jutsz majd. Beküldési határidő: 2018. március 16. 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Örömteli munkát és sikeres versenyzést kívánunk! 

Vaszary János Általános Iskola Tanítói 

1. FELADAT: Melyik városok nevét rejti a képrejtvény? Írd alá, hogy 

miről híresek ezek a városok! 

 

 

 

 

 

 

Városnév: ____________________  ________________________  

 

híressége: ____________________  ________________________  

4. ÉVFOLYAM / III. FORDULÓ 

 

2. FELADAT:  Melyik város nevezetességét látod a képeken? Írd a 

képek alá a városok nevét és kösd össze a megyéjükkel! 

 

 

 ______________________________________________________  

 

 

 ______________________________________________________  

 

 

 ______________________________________________________  

1. Komárom – Esztergom megye       2. Vas megye       3. Baranya megye  

4. Hajdú – Bihar megye        5. Pest megye        6. Bács – Kiskun megye 

7. Borsod – Abaúj – Zemplén megye        8. Veszprém megye 

 

    K    Ó     g = b 



 

Iskola: _______________________________________  

 

Név, oszt.: __________________________________  

3. FELADAT: Aláhúzással jelöld a helyes választ! 

- Magyarország erdeinek gyakori fája a tölgy. Többféle is létezik 

belőlük. Melyik tölgyfafajta nem létezik? 

A   kocsányos B   moholytalan   

 

C   kocsánytalan D   molyhos 

- Melyik az a tárgy, amit sosem fából készítenek? 

1. parketta 2. csónak 3. góré 4. kandalló 5. hordó 

6. cintányér 7. lépcső 8. gördeszka 9. szatyor 10. síléc 

A   1, 2, 5 B   3, 8 C   4, 7, 10 D   4, 6, 9 

- A főleg erdőkben élő és élelmét onnan szerző madarak közé egy 

„kakukkfióka” is került. Melyik ez? 

A   meggyvágó B   fekete harkály  

 

C   csuszka D   jégmadár 

4. FELADAT: Nevezzétek meg a képeken látható szerveket és írjátok 

alá egy-egy szóval, hogy melyiknek mi a feladata! 

                                    

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

                                  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

5. FELADAT:  Kövesd a megadott irányokat! Amelyik betűt érintetted, 

írj egy vele kezdődő felszíni formát! 

D-től:    K4        É2        DNY4        ÉK2        ÉNY2 

     Cs  ________________________________  

     H  _________________________________  

     F  _________________________________  

     D  _________________________________  

SZ  ______________________  S  __________________________  

V  ________________________  M  __________________________  

T ________________________  

6. Kreatív feladat:  Milyen tatai nevezetességet mutatnál meg egy 

turistának? Készítsd el makett, plakett vagy kép formájában! 

Az alkotás ne legyen nagyobb 30X20X25cm-nél! 

 

H  CS  F 

     

D  SZ  S 

     

V  M  T 


