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VII. Földi János 
országos természettudományi verseny 
II. FORDULÓ - beküldési határidő: 2020. január 11. 

Az I. korcsoport (3. és 4. évfolyam) feladatai: 

1.5. feladat Szülői felügyelet mellett végezd el a következő kísérleteket: 

a) Főzz gyümölcsteát (2 dl forró vízbe tégy - lehetőleg egy piros - gyümölcsből készített tea filtert, és alaposan 

áztasd ki)! 

Egy tojás héjának felét húscsipesz segítségével tartsd gázégő fölé (ne közvetlenül a lángba, mert könnyen 

kormozódik; a tojáshéjon belül lévő hártyát érdemes előzetesen eltávolítani)! Hevítsd fel, majd dobd bele a 

gyümölcstea felét (1 dl) tartalmazó pohárba! A tea maradékát hagyd egy másik pohárban, hogy legyen mihez 

hasonlítani az eredményt, mely 2-3 óra elteltével figyelhető meg. 

Jegyezd le a tapasztalatokat, készíts fényképet is! 

b) Helyezd egy kis tányérra a tojáshéj másik felét, és szemcseppentővel cseppents rá 20 %-os háztartási 

ecetet! 

Figyeld meg kísérlet során látható jelenséget és a keletkező hangot; ezúttal is készíts fényképet! A 

tapasztalataidat részletesen írd le! 

(A kísérletekről készült felvételeket küldd el a neved és a feladat sorszámának feltüntetésével a verseny e-mail 

címére!) 

1.6. feladat Paszkálka, a templom egere, és Newton, a lelkész macskája a harangtoronyban kergetőzik. A 

macska a létrán fölfelé futva szeretné nyakon csípni a harang nyelvén himbálózó egeret. Newton hármasával 

lépdel fölfelé a létra fokain. Amikor a legfelső, 108. létrafokra lép, a huncut Paszkálka a harangkötélen 

lecsúszik. A macska azonnal visszafordul, de lefelé már óvatosabb: kettesével lépdel a létrafokokon. Hány 

olyan létrafok volt a teljes játék során, amire Newton egyszer sem lépett rá? (Válaszodat részletesen 

indokold!) 

1.7. feladat Töltsd ki a táblázatot! Kit rejt a kiemelt oszlop? (Írd le a teljes nevét!) Melyik, ma is működő 

tudományos havilapot alapította 1893-ban ez a méltán elismert matematika tanár? Ki volt az a híres költőnk, 

aki 1933-36 között albérletben lakott zuglói villájában? Szakmai munkássága során milyen gyakorlati 

területtel foglalkozott? 

1.                             

2. 
                    

3. 
                         

4. 
                    

5.                     

6. 
                     

1. Az atomok sugárzás által kísért átalakulása, melynek eredményeként más kémiai és fizikai 

tulajdonságokkal rendelkező anyag atomja jön létre. 

2. A víz (tágabb értelemben a jég, ill. a szél) felszínpusztító munkája.  

3. Olyan anyag, ami felgyorsítja a kémiai folyamatokat, de közben ő maga nem alakul át. 
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4. Téli lehűléskor a Balaton jegének hirtelen, nagy robajjal járó széthasadása. 

5. Ez a lepkék legtöbb fajból álló családja, mely a nevét egy madárról kapta. Többnyire éjszaka aktívak, 

ilyenkor rárepülnek a világító testekre. A virágok nektárját kedvelik. 

6. Olyan tükör, melyben mindig kicsinyítve látjuk magunkat. Ilyen az autók oldalsó visszapillantó tükre is. 

 

1.8. feladat Régészkedj a betűk között! - A jelek „alól” keresd ki a szöveg elrejtett betűit! A táblázatba írd be, 

hogy az egyes szimbólumok milyen betűnek felelnek meg! Melyik rég kihalt ősállatról szól a szöveg? A 

kitöltött táblázat, a kijavított szöveg és az őshüllő nevén kívül egy általad készített színes rajzot is küldj be 

erről a dínóról! 
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Minden feladat megoldását külön írólapra készítsd el (tollal, ügyelve a külalakra). Minden lapon tüntesd fel a 

neved, évfolyamod és iskolád nevét. Ne feledkezz meg a nevezési lapról sem! 

A megoldásokat a következő címre várjuk: Eötvös József Református Oktatási Központ - Kis Tamás, 3360 

Heves, Dobó út 29. Kérjük, hogy a borítékra írd rá: „Földi János természettudományi verseny”. 
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A II. korcsoport (5. és 6. évfolyam) feladatai 

2.5. feladat Szülői felügyelet mellett végezd el a következő kísérleteket: 

a) Főzz gyümölcsteát (2 dl forró vízbe tégy - lehetőleg egy piros - gyümölcsből készített tea filtert, és alaposan 

áztasd ki)! 

Egy tojás héjának felét húscsipesz segítségével tartsd gázégő fölé (ne közvetlenül a lángba, mert könnyen 

kormozódik; a tojáshéjon belül lévő hártyát érdemes előzetesen eltávolítani)! Hevítsd fel, majd dobd bele a 

gyümölcstea felét (1 dl) tartalmazó pohárba! A tea maradékát hagyd egy másik pohárban, hogy legyen mihez 

hasonlítani az eredményt, mely 2-3 óra elteltével figyelhető meg. 

Jegyezd le a tapasztalatokat, készíts fényképet is! 

b) Helyezd egy is tányérra a tojáshéj másik felét, és szemcseppentővel cseppents rá 20 %-os háztartási ecetet! 

Figyeld meg kísérlet során látható jelenséget és a keletkező hangot; ezúttal is készíts fényképet! 

Hogyan nevezzük a tojáshéj fő, szervetlen alkotóját? A természetben hol találkozhatunk ezzel az anyaggal? 

(A kísérletekről készült felvételeket küldd el a neved és a feladat sorszámának feltüntetésével a verseny e-mail 

címére!) 

 

2.6. feladat Réka megfigyelte, hogy az autójuk rendszámában a számjegyek növekvő sorrendben követik 

egymást. Ezután összeszorozta a három számjegyet, s eredményül 504-et kapott. 

a) Melyik számra végződik Rékáék autójának rendszáma? 

b) Melyik az a legnagyobb természetes szám, melyben minden számjegy 1-nél nagyobb, és szorzatuk 504-

gyel egyenlő? (Válaszaid részletesen indokold!) 

 

2.7. feladat Töltsd ki a táblázatot! Kit rejt a kiemelt oszlop? (Írd le a teljes nevét!) Milyen néven 

anyakönyvezték 1863-ban? Melyik, ma is működő tudományos havilapot alapította 1893-ban ez a méltán 

elismert matematika tanár? Ki volt az a híres költőnk, aki 1933-36 között albérletben lakott zuglói villájában? 

Szakmai munkássága során milyen gyakorlati területtel foglalkozott? 

 

1.                              

2. 
                     

3. 
                          

4. 
                     

5.                      

6. 
                      

                

 

1. Az atomok sugárzás által kísért átalakulása, melynek eredményeként más kémiai és fizikai 

tulajdonságokkal rendelkező anyag atomja jön létre. 

2. A víz (tágabb értelemben a jég, ill. a szél) felszínpusztító munkája.  

3. Olyan anyag, ami felgyorsítja a kémiai folyamatokat, de közben ő maga nem alakul át. 

4. Téli lehűléskor a Balaton jegének hirtelen, nagy robajjal járó széthasadása. 

5. Ez a lepkék legtöbb fajból álló családja, mely a nevét egy madárról kapta. Többnyire éjszaka aktívak, 

ilyenkor rárepülnek a világító testekre. A virágok nektárját kedvelik. 
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6. Olyan tükör, melyben mindig kicsinyítve látjuk magunkat. Ilyen az autók oldalsó visszapillantó tükre is. 

2.8. feladat Az itt látható fényképek alapján válaszolj a következő kérdésekre! 

a) Hol készültek a képek? Versenyünk névadójának barátja, tanítványa egyik versének címét a helységgel 

össze forrt jelenség adta. Ki volt a híres költő, és mi a szomorú vers címe? 

b) Melyik tó partján található ez a híres település? Mely nyelvből ered a tó magyar neve? Mi a tó német, ill. 

latin elnevezése? Rajzold meg a tó kicsinyített másolatát! (+1 pont jár a kb. 1:700000 arányú kicsinyítésért.) 

c) Milyen növény látható a 2. és 3. képen? Hogyan nevezik a 3. képen szereplő területet? Írd le a növény 3-4 

felhasználását! 

 

 
1. kép 

 

 

 
3. kép 

 

Minden feladat megoldását külön írólapra készítsd el (tollal, ügyelve a külalakra). Minden lapon tüntesd fel a 

neved, évfolyamod és iskolád nevét. Ne feledkezz meg a nevezési lapról sem! 

A megoldásokat a következő címre várjuk: Eötvös József Református Oktatási Központ - Kis Tamás, 3360 

Heves, Dobó út 29. Kérjük, hogy a borítékra írd rá: „Földi János természettudományi verseny”.  

2. kép 
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A III. korcsoport (7. és 8. évfolyam) feladatai: 

3.5. feladat Szülői felügyelet mellett végezd el a következő kísérleteket: 

a) Főzz gyümölcsteát (2 dl forró vízbe tégy - lehetőleg egy piros - gyümölcsből készített tea filtert, és alaposan 

áztasd ki)! 

Egy tojás héjának felét húscsipesz segítségével tartsd gázégő fölé (ne közvetlenül a lángba, mert könnyen 

kormozódik; a tojáshéjon belül lévő hártyát érdemes előzetesen eltávolítani)! Hevítsd fel, majd dobd bele a 

gyümölcstea felét (1 dl) tartalmazó pohárba! A tea maradékát hagyd egy másik pohárban, hogy legyen mihez 

hasonlítani az eredményt, mely 2-3 óra elteltével figyelhető meg. 

Jegyezd le a tapasztalatokat, készíts fényképet is! Keress magyarázatot a látottakra! 

b) Helyezd egy is tányérra a tojáshéj másik felét, és szemcseppentővel cseppents rá 20 %-os háztartási ecetet! 

Figyeld meg kísérlet során látható jelenséget és a keletkező hangot; ezúttal is készíts fényképet! 

Mi lehet tapasztalt jelenség magyarázata? Hogyan nevezzük a tojáshéj fő, szervetlen alkotóját? A 

természetben hol találkozhatunk ezzel az anyaggal? 

(A kísérletekről készült felvételeket küldd el a neved és a feladat sorszámának feltüntetésével a verseny e-mail 

címére!) 

 

3.6. feladat Egy focitornára öt csapat nevezett. A megmérettetésen minden csapat pontosan egyszer játszott a 

többivel. A győzelemért 2, a döntetlenért 1, a vereségért pedig 0 pont járt. A mérkőzések vagy 3:1, vagy 1:1 

eredménnyel zárultak. Az összesítést követően a csapatok pontszámát csökkenő sorrendbe lehetett rendezni. 

Ekkor az is kiderült, hogy minden csapat legyőzte a végeredmény szerint pontosan előtte állót. Töltsd ki a 

végeredményt tartalmazó hiányos táblázatot (a gólarány a „lőtt gólok” : „kapott gólok” arányt jelenti)! Melyik 

mérkőzés ért véget döntetlen eredménnyel? (Válaszaidat részletesen indokold!) 

Helyezés Csapat Gólarány Pontszám 

1. Alvajárók :  

2. Betonfejűek :  

3. Cipőtlenek :  

4. Dinnyetörők :  

5. Elesettek :  

 

3.7. feladat Töltsd ki a táblázatot! Kit rejt a kiemelt oszlop? (Írd le a teljes nevét!) Milyen néven 

anyakönyvezték 1863-ban? Melyik, ma is működő tudományos havilapot alapította 1893-ban ez a méltán 

elismert matematika tanár? Mely titkos társaság tagja volt az 1900-as évek elején? Ki volt az a híres költőnk, 

aki 1933-36 között albérletben lakott zuglói villájában? Szakmai munkássága során milyen gyakorlati 

területtel foglalkozott? 

1. Az atomok sugárzás által kísért átalakulása, melynek eredményeként más kémiai és fizikai 

tulajdonságokkal rendelkező anyag atomja jön létre. 

2. A víz (tágabb értelemben a jég, ill. a szél) felszínpusztító munkája.  

3. Olyan anyag, ami felgyorsítja a kémiai folyamatokat, de közben ő maga nem alakul át. 

4. Téli lehűléskor a Balaton jegének hirtelen, nagy robajjal járó széthasadása. 
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5. Ez a lepkék legtöbb fajból álló családja, mely a nevét egy madárról kapta. Többnyire éjszaka aktívak, 

ilyenkor rárepülnek a világító testekre. A virágok nektárját kedvelik. 

6. Olyan tükör, melyben mindig kicsinyítve látjuk magunkat. Ilyen az autók oldalsó visszapillantó tükre is. 

 

1.                              

2. 
                     

3. 
                          

4. 
                     

5.                      

6. 
                      

 

3.8. feladat Az emberiséget megmentő kutatóorvossá válhatsz, ha rendet tudsz tenni a következő oldalon 

található táblázatban az öt, súlyos járványt, fertőzést okozó betegség jellemzői között. Oszloponként 

egymástól függetlenül, véletlenszerűen összekeveredtek a számozott cellák. A rendezéshez az alábbi, hiányos 

táblázatba írd be a betegségek mellé a megfelelő számokat, majd válaszolj a kérdésekre! 

 

Betegség L
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légionárius betegség     

lépfene     

ebola     

bubópestis     

fekete himlő     

 

 

a) A történetírások szerint melyik betegség szedte eddig a legtöbb áldozatot? 

b) Melyik betegségre találták meg legkorábban a vakcinát? 

c) Ki és mikor találta meg az oltóanyagot? Miből vonta ki? 

d) A felsoroltak közül melyik betegségnek a kórokozója baktérium? 

e) Körülbelül hányszorosa a baktériumok mérete a vírusokéhoz képes? A méretükön kívül mi a 

leglényegesebb különbség a két kórokozótípus között? 
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Lefolyása Terjedése 
Hírhedt fertőzés, 

járvány 
Kórokozó 

influenzaszerű tünetekkel 

kezdődik, légzésleálláshoz vezethet, 

súlyos belső vérzést okozhat, bőrön 

fekéllyé alakulhat 

 10-50 ezer éve 

alakult ki az afrikai 

rágcsálók rokon 

vírusaiból, 

cseppfertőzés útján 

belégzéssel, ill. a 

bőrön található 

elváltozások 

érintésével terjed 

emberről emberre 

 Azték 

Birodalom 1520 

 Bacillus anthracis 

 vérmérgezéssel kezdődik, amit 

orrvérzés, kábultság, zavartság kísér; 

a nyirokcsomók jelentősen 

megduzzadnak és bevéreznek, 

kékesfekete színűek lesznek, ezt a 

magas láz mellett a máj és a vese 

sejtjeinek pusztulása követi; végül 

mérgezéses tünetek hozzák a halált 

 fertőzött bolhák 

okozzák, a patkányok 

közvetítik, emberről 

emberre terjed 

 philadelphiai 

veterántalálkozó 

1976 

Ebola 

 influenzaszerű tünetekkel 

kezdődik, majd magas láz, 

hidegrázás, erős köhögéses 

tüdőgyulladásszerű tünetek, 

életveszélyes állapotot okoz 

kérődző állatok 

terjesztik, a fertőzött 

állat húsával való 

érintkezés útján 

kerülhet emberbe; 

emberről emberre nem 

terjed 

európai 

járvány 1347-53 

Legionella 

pneumophila 

A levertséget és a magas lázat 

követően apró foltok jelentkeznek az 

arcon, majd a teljes testen. Ezek 

fájdalmas, hólyagos kiütéssé 

változnak. A fertőzés által kiváltott 

külső és belső vérzés halálhoz vezet. 

A túlélőknél vakságot, 

végtagtorzulást okozhat. 

gyümölcsevő 

denevérek a hordozói, 

elsősorban majomról 

terjed emberre, a 

fertőzött ember 

testnedveivel tovább 

betegíti a 

környezetében élőket 

floridai 

levéltámadások 

2001 

Poxvirus 

Variola verae 

 lázzal, fej- és torokfájással 

kezdődik; nehézlégzéssel, komoly 

hasi fájdalommal, zavartsággal 

folytatódik; magas lázzal és 

testfelületi vérzéssel tetőzik; halált a 

máj és a vese leállása okozza 

nem tisztított 

légkondicionálók, 

hűtőtornyok, 

vízvezetékhálózat; 

emberről emberre nem 

terjed 

nyugat-afrikai 

járvány 2014 

Yersinia pestis 

Minden feladat megoldását külön írólapra készítsd el (tollal, ügyelve a külalakra). Minden lapon tüntesd fel a 

neved, évfolyamod és iskolád nevét. 

A megoldásokat a következő címre várjuk: Eötvös József Református Oktatási Központ - Kis Tamás, 3360 

Heves, Dobó út 29. Kérjük, hogy a borítékra írd rá: „Földi János természettudományi verseny”. 
 

http://www.ejk-heves.hu/
mailto:foldi.verseny@gmail.com
http://www.kisfiz.hu/

