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Természettudományi vetélkedő  

I. forduló 
 2014. március 18. 

 

1. Melyik hónapra esik a Perseidák meteorraj „látogatásának” csúcspontja, azaz a 
„csillaghullás”? Válaszd ki a megfelelőt! 

A: május  B: június C: július D: augusztus  E: szeptember 

2. Földünk egyik leglátványosabb ember által épített látványossága az. ún. Pálmasziget. 
Melyik városhoz köthető?  

A: Abu Dzabi B: Kuvaitváros  C: Dubai D: Damaszkusz   
E: Alexandria 

3. Latin-Amerika és a karibi térség néhány országát banánköztársaságoknak is szokták 
nevezni, mivel ezen államok gazdasága korábban jelentős mértékben a banántermesztésre 
és –exportra épült. Melyik ország tartozik ebbe a csoportba? 

A: Guatemala  B: Mozambik  C: Laosz D: Eritrea E: Kambodzsa 

4. Mit jelent az Argentína elnevezés?  

A: aranyország  B: ezüstország  C: bronzország   D: smaragdország  
E: gyémántország 
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5. Melyik az emberi szervezet legnagyobb verőere? 

A:.a tüdőartéria  B: a májkapuér   C: az aorta   
D: a tüdő véna   E: a mellvezeték 

6. Melyik a növények legjellegzetesebb anyagcsere folyamata? 

A: a kemoszintézis  B: a fotoszintézis C: a biológiai oxidáció 
D: az alkoholos erjedés E: a terminális oxidáció 

7. Melyik területen nem élnek erszényesek? 

A: Európában   B: Tasmániában  C: Ausztráliában  
D: Közép-Amerikában  E: Észak-Amerikában 

8. Melyik nemzeti parkunkban fészkel a gulipán és a székigólya? 

A: az Őrségi Nemzeti Parkban  B:a Bükki Nemzeti Parkban 
C: a Kiskunsági Nemzeti Parkban  D:a Körös-Maros Nemzeti Parkban 
E: a Balaton-felvidéki  Nemzeti Parkban 

9. Mi volt a neve régen a nitrogénnek? 

A: jobb levegő  B:élettelen levegő  C: repülősó   
D: nevetőgáz vagy kéjgáz   E. vízgáz 

10. Irinyi János magyar tudós, feltaláló:  

A: a kripton töltetű izzó feltalálója  B: a gépesített kősókitermelés elméleti kitalálója 
C: a „zajtalan gyufa”feltalálója  D hafnium felfedezője:   
E: a „klórvizes” kézmosást tette kötelezővé a klinikákon 

11. Az oxigén a 2.periódus VI. főcsoportjába tartozik (VI.A csoport) Melyik állítás igaz? 

A: 2 vegyértékelektronja van a 6. héjon  B: 6 vegyértékelektronja van a 2. héjon 
C: 6 elektronja van   D: legkülső héján 2 elektron van  
E: az 1.elektronhéján 6 elektron, a 2.héján 2 elektron van. 

12. A tömény salétromsav régies neve: választóvíz. Miért?  

A: azért, mert oldja a rezet, de az aranyat nem B: mert elválasztja a fémeket a nemfémektől 
C: mert képes színnel jelezni a víz tisztaságát D: mert oldja az ezüstöt, de az aranyat nem 
E: mert képes elkülönülni a víztől, a tetején „úszik” 

13. Három énekes egy három soros dalocskát énekel kánonban. Mindhárman négyszer éneklik 
végig a dalt. A második akkor kezdi az első sort énekelni, amikor az első énekes a 
második sorba kezd, a harmadik énekes pedig akkor, amikor az első énekes a harmadik 
sort kezdi. A műsorszám hányad részében énekelnek mind a hárman egyszerre? 
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A: 4/5  B: 7/11  C: 4/7    D: 5/7    E: 3/5 

14. Nevezzünk egy pozitív egész számot érdekesnek, ha számjegyei különbözőek és első 
számjegye egyenlő a többi számjegyének összegével. Hány ötjegyű érdekes szám van? 

A: 72  B: 144  C: 168  D: 216   E: 288 

15. Négy kártya van az asztalra téve, mindegyik kártya egyik oldalán egy szám, a másik 
oldalán egy betű van. Ez látható az asztalon:  

 
 
 
 
 
 
 
Valaki ezt állítja: Minden páros szám túloldalán magánhangzó van. 
Mely kártyákat kell megfordítani ahhoz, hogy ellenőrizzük az állítás helyességét?  

A: mind a négy kártyát  B: csak a 2-est C: csak a 2-est és az A-t  
D: a 2-est és az M-et  E: 2-est, az M-et és az A-t   

16. Nevezzük 3-piramisnak azt a testet, amelyet az ábrán látható, golyókból álló réteg 
egymásra helyezésével kapunk. Hasonló módon fehér golyókból elkészítünk egy 8-
piramist, majd a külsején lévő golyókat pirosra festjük. Milyen testet alkotnak a fehéren 
maradt golyók? 

A: 3-piramist B: 4-piramist    C: 5-piramist D: 6-piramist      E: 7-piramist 

17. Egy atomreaktor bekapcsolásakor lassú neutronok ütköznek az urán atommagoknak. 
Ennek hatására azok elhasadnak, kisebb rendszám ún. leányelemekre és néhány szabad 
neutronra. Ezek a neutronok aztán újabb hasadást hozhatnak létre, s ez a folyamat 
folytatódik tovább. Tegyük fel, hogy minden lépésben két új neutron szabadul fel 
hasadásonként, akik újabb hasadásokat okoznak. Hányadik lépésben hasad el kb. 1050000 
urán atommag? 
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A: 5  B: 10  C: 15  D: 20   E: 25  

 

18. Egy az ábrán látható elhanyagolható tömegű, súrlódásmentes csigára egy 
egy és egy két kilogramm tömegű testet akasztunk, majd elengedjük őket. 
Mekkora erővel húzza a csiga a felfüggesztést. 

 

 
 

A: 3N         B:26,67N   C: 30N   D: 33,33N   E: 300N 

19. Utópiaországban különleges mértékegységeket használnak, és szeretnek mindent pontosan 
definiálni. Éppen ezért például a só szórás teljesítményének is készítettek egy 
mértékegységet. A tömeget unciában (jele: U), a hosszúságot lábban (jele:L), az időt 
minutumban (jele: M) mérik. Mi a só szórás teljesítményének mértékegysége, ha az, az 
adott idő alatt adott felületre kiszórt só tömegéből számítható? 

A: 
U
ML21          B: 

U
ML 2

1      C: 
ML

U
21   D: 21

LM

U
         E: 221

ML
U

 

20. Egy mozgólépcsőn 125 lépcsőfok látható. Az egyenletesen felfelé haladó lépcsőkön 
Ancsa elindul és 45 lépcsőfok megtétele után felér. Bori 55 lépcsőfokot tud megtenni 
ugyanígy. Hányszorosa Bori sebessége Ancsáénak? 

A:         B:              C:    D:             E:  

 
 

Eredményes szereplést kíván a Versenybizottság. 


