
TÉMÍZÁRÓ FELMÉRÉS – VIZEK, VÍZPARTOK ÉLETKÖZÖSSÉGE 

 

1. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat! Írd le egymás után a füzetedbe a hiányzó szavakat! 

 

A nád és a gyékény testfelépítése alkalmazkodik a _________________________életmódhoz. 

Szerteágazó gyökérzetük __________________________________az iszapban. 

Erős száruk belül ________________________________________________. 

A nádat ________________________aratják. 

 

2. Írd a füzetedbe a számok után a fák nevét! 

                      

 

1. ______________________              2.  __________________________         3. ____________________________ 

 
 

3. Írd le a fa nevét a füzetedbe és utána annak a mondatnak a számát, amelyik fára igaz! 

 

Fűzfa:______________     Enyves éger:_______________   Fekete nyár:____________ 

 

1. 30-40 méter magasra is megnőhet 

2. kérgét a szűcsök színezésre használják 

3. a fák fiatal hajtásai ragadósak 

4. kérgéből lázcsillapító készül 

5. rügye, levele, hajtása gyulladáscsökkentő hatású 

6. vesszői lehajlanak a földig 

 

 



4. Nevezd meg a virág részeit! 

 

 

5. Írd le (vagy húzd alá) a HAMIS állítást! 

 

 A virág a növény szaporítószerve.  

 A virágos növényeknek nincs szükségük a rovarokra.  

 A virág termőjéből a megporzás után alakul ki a termés. 

 A virágport szállíthatja a szél, a madarak, a denevérek is.  

 

6. Írd le a rovarok nevét! 

 

                                     

 

      ______________________                 ______________________              _____________________ 

 

7. Melyik rovarra jellemzőek az alábbi tulajdonságok? Írd le! 

 

 jelzi a vizek tisztaságát; röptében nemcsak fel-le, hanem előre és hátra is képes haladni;  

  reülő rovarokkal táplálkozik;  lárvái a vízben fejlődnek, falánk ragadozók 

 

     _______________________________ 

 



 

8. Milyen halakat ismersz? Írj legalább négyet! 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

9. Egészítsd ki a mondatot! 

 A halak fő testrészei a ______________________________, a __________________________ 

 és a ____________________________. 

 

10.  Írd le a vonalakra (vagy a füzetedbe) a ponty hiányzó testrészeinek nevét! 

 

 

11. Találd ki melyik madár tulajdonságait soroltam fel! Írd le a nevüket a vonalra (vagy a füzetbe)! 

 

 Tollazata fehér, csak a szárnytollai feketék. Gázlómadár. Fészkét az emberek közelségében építi. 

 Költöző madár. 

_________________________________________ 

 

 A magyar természetvédelem jelképei. Telepeket alkotnak. A hímek hosszú, fátyolszerű farktollakat 

 viselnek. 

__________________________________________ 

 

 A nap nagy részét a vízben töltik. Úszómadarak. Fészküket a nádasa, sásosba építik. Csőrük  

 táplálkozás közben úgy működik, mint egy szűrőberendezés. 

__________________________________________ 


