Természettudományi Vizsga
Írásbeli feladatlap
7. évfolyam

BIOLÓGIA

Rendelkezésre álló idő: 60 perc

Név: ....................................................................
Kezdés:...............................................................
Befejezés: ...........................................................

2018.

1. Karikázd be a helyes állítások betűjelét!
Az anakonda előfordulási helye:
a) Sivatag
b) Esőerdő
c) Magyarország
Az autrotróf szervezet azt jelent:
a) saját maga állítja elő szerves anyagait
b) saját maga állítja elő szervetlen anyagait
c) élősködő
A kolibri egy:
a) Madár
b) Kígyóféle
c) Pókféle
Az örökzöld fákra jellemző
a) Nincsenek évgyűrűik
b) Csak esőerdőkben élnek
c) Magyarországon nincs ilyen
Mivel táplálkozik a bőgőmajom?
a) Mindenevő
b) Ragadozó
c) Növényevő
Mi jellemző a barna medvére?
a) nagy testű ragadozó
b) bocsait nyáron hozza a világra
c) téli álmot alszik

d) vérszomjas
e) a tundrán is él
Melyik állatra jellemző: barna, testét kitin borítja, ragadozó?
a) jaguár
b) barnamedve
c) fóka
d) madárpók
e) hiúz
Melyik növényzetre jellemző: a fák nem alkotnak erdőt, a fű nyáron kiszárad?
a) őserdő
b) erdős szavanna
c) füves szavanna
d) tajga
e) tundra
2. Írd le a kép segítségével a vírusfertőzés menetét!

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3. Sorolj fel három sejtalkotót!
.............................................................................................................................................
4. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!
Az egyenlítői esőerdő egyenlítői öv …………………………. növénytakarója. Az
……………………… két oldalán található, kb. a …… szélességi körig mindkét féltekén
kialakult. Itt magas az évi ………………………………. kb. 25-28 oC és magas az évi
……………………………….,

ami

minimum

1500

mm.

A

magas

páratartalom

……………………….. eredményez szinte minden nap kora ……………….., ezért ez az öv a
„mindennapos esők öve” elnevezést is kapta. Egy ………………. van errefelé, a nyár.
Szavak: csapadékösszeg, délután, 10., Egyenlítő, hőzivatarokat, természetes, évszak,
középhőmérséklet
5. Igaz vagy hamis?
1. A sivatagi éghajlat száraz.

………..

2. A sivatagokban száraz a levegő.

………..

3. A sivatagokban magas a páratartalom.

………..

4. A sivatagokban leginkább derült az idő.

………..

5. A sivatagi területeken nappal kicsi a besugárzás.

………..

6. A sivatagokban éjszaka nagy a kisugárzás.

………..

7. A sivatagokban nagy az üvegházhatás.

………..

8. A sivatagi területeken fagy nem lehet hajnalban.

………..

9. A sivatagokban nagy a napi hőingás.

………..
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