
 Feladatok  1. forduló   

 

 

I. Biológia 

I. 1. Keresztrejtvény 

1. Kétféle ivarsejt ugyanabban az egyedben megtalálható (petesejt+ 

spermatozoid) 

2. Írha  3. Hártyás labirintust tölti ki 

4. Szárcsomók közötti rész 5. Idegsejt 

6. Szállító szövet  

7. Rágcsáló emlős 

8. Hallócsontocska 

9. Élőlények legkisebb szerkezeti és működési egysége 

10. Földbeli szár 

11. Epét termel 

12. Idegsejt kapcsolat 

13. Sejtnedvüreg  

I. 2. Összekevert mondat  - Tedd helyes sorrendbe az állításokat. Milyen élettani folyamatokat jelölnek? 

a). 

hártyás labirintus fülkagyló agyi hallókéreg  

kalapács csiga hallósejtjei perilimfa 

hallóideg kengyel ovális ablak 

külső hallójárat  tárgyak rezgése ülő 

dobhártya endolimfa   

b).  

látóideg üvegtest 

visszaverődő fénysugarak agyvelői elemzés  

szaruhártya sárgafolt 

kép valódi, kicsinyített, fordított képmása csarnokvíz 

kép valódi, teljes, egyenes állású  szemlencse 

 

II. Fizika 

II. 1. A debreceni toronyóra óránként 6 percet siet, a parkban a virágóra pedig óránként 10 percet késik. Reggel 

mindkettőt pontosan beállítják. Dél körül az egyik 11 óra 25 percet, a másik 12 óra 37 percet mutatott. Hány 

órakor állították be őket pontosan? Mennyi most a pontos idő? Hány órát mutatnak az órák holnap reggel, ha 

ugyan akkor állítják be őket, mint azelőtt való nap? 

II. 2. Kutass  

a) Miért nem érzékeljük a sebességet, ha a magasban szálló repülőgép fülkeablakán át a felhőtlen eget nézzük? 
b) Miért pukkannak szét rendszerint a magasban az elszabadult léggömbök? 
c) Miért áll bordákból a fűtőtest? 
d) Miért fogyaszt kevesebbet a takarékos izzó, mint a hagyományos? 
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III. Földrajz 
 
III. 1. A vulkánokat a kitörés típusa alapján három nagy csoportba és több alcsoportba sorolhatjuk. Mutasd be 
ezeket a vulkán típusokat, majd jelölj meg legalább egyet mindegyik típusból a mellékelt világtérképen! 

 
 
III. 2. Jellemezzétek Magyarországot természetföldrajzi szempontból! A jellemzésben szerepeljen: 
- földrajzi helyzete és határai 
- domborzata (domborzati formák kialakulása, kőzettani felépítése, magasságok) 
- éghajlata (éghajlati hatások, évi átlag hőmérséklet, januári és júniusi középhőmérséklet, 
csapadékeloszlás, szelek) 
- vízhálózata (folyók és folyamok, tavak) 
- növényzete és állatvilága 
 
IV. Kémia 
 
IV. 1. A természetben második legritkábban előforduló elem a francium. A laboratóriumon kívül hihetetlen 

ritka, nagyon csekély mennyiségben megtalálható az urán és a tórium érceiben, melyekben folyamatosan 

keletkezik és tovább bomlik a 223Fr izotóp. Mindössze 30 g létezik a Föld kérgében. 

Adjátok meg: 

a)  hány darab 223Fr izotóp található a Földkéregben 

b)  a 30g franciumban található elemi részecskék számát 

c) a francium atom elektronkonfigurációját, a Fr jellemzőit, felhasználását. 
 
IV. 2. A laboratóriumban egy kísérlethez 200g 20%-os HCl oldatra van szűkség, de nekünk csak 36% -os (ρ = 1,18 
g/cm3) és 10%-os (ρ= 1,05 g/cm3) koncentrációjú HCl oldatunk van. Milyen tömegű és térfogatú oldatokat kell 
kimérni a 36%-os és 10%-os HCl oldatokból, hogy a megfelelő oldatot kapjuk. 
 
V. Matematika 
 
V. 1. Ha a napból hátralevő idő 7/5-öd része a napból eltelt időnek, akkor most hány órát mutat az óra? 
V. 2. Egy egyenlőszárú hegyesszögű háromszög egyik szárához tartozó magassága a háromszög alapjával 15𝑂-
kal kisebb szöget zár be, mint a háromszög másik szárával. Határozd meg a háromszög szögeinek mértékét! 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rium

