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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelőtanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
 
A tesztfeladatokban, amennyiben a feladatutasítás másképp nem rendelkezik, csak egy helyes 
válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, a vizsgázó nem kaphat pontot. Ha a zárt 
jellegű (teszt-) feladatoknál az összes lehetséges választ megjelöli, akkor nem kap pontot. Ha a 
javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a 
többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. 

Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el. 
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TESZTFELADATOK 
 
1. Toboza két év alatt érik.       1 pont 
 
 A/ Vörösfenyő B/ Simafenyő 
 C/ Jegenyefenyő D/ Duglászfenyő B 
 
 
2. A felsorolt fajok közül a leginkább árnyéktűrő.    1 pont 
 
 A/ Közönséges boróka B/ Oregoni hamisciprus 
 C/ Keleti tuja D/ Tiszafa D 
 
 
3. Makkja a legnagyobb méretű a felsorolt tölgyfajok közül.   1 pont 
 
 A/ Quercus polycarpa B/ Quercus robur 
 C/ Quercus dalechampii D/ Quercus petraea B 
 
 
4. Felújítása során gyakran alkalmazzák a gyökérről történő sarjaztatást. 1 pont 
 
 A/ Fehér nyár B/ Fekete nyár 
 C/ Nemes nyár D/ Rezgő nyár A 
 
 
5. A kőrisek közül melyiknek a legnyúlánkabb a termése?   1 pont 
 
 A/ Magas kőris B/ Amerikai kőris 
 C/ Magyar kőris D/ Virágos kőris B 
 
 
6. Melyik szilfaj levélválla a leginkább részaránytalan?   1 pont 
 
 A/ Hegyi szil B/ Sima levelű mezei szil 
 C/ Érdes levelű mezei szil D/ Vénic szil D 
 
 
7. Észak-Amerikából származó fafaj. Értékes faanyaga miatt előszeretettel termesztik. 

1 pont 
 A/ Bálványfa B/ Keskenylevelű ezüstfa 
 C/ Lepényfa D/ Juharlevelű platán C 
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8. Összetett levele jellemzően párosan szárnyalt.    1 pont 
 
 A/ Bálványfa B/ Madárberkenye 
 C/ Gleditsia D/ Házi berkenye C 
 
 
9. A felsorolt cserjék közül a leginkább szárazságtűrő.   1 pont 
 
 A/ Kökény B/ Hamvas szeder 
 C/ Cseregalagonya D/ Málna  A 
 
 
10. Rügyei barnán molyhosak.       1 pont 
 
 A/ Varjútövisbenge B/ Csíkos kecskerágó 
 C/ Bibircses kecskerágó D/ Kutyabenge D 
 
11.   Fája kettős színű, tűi csavarodottak, 4–7 cm hosszúak.   1 pont 
 
 A/  Feketefenyő B/  Erdei fenyő 
 C/  Jegenyefenyő D/  Duglászfenyő B 
 
 
12.   Zárt, tövises kupacsában 2-3 makk található. A kupacs 4 kopáccsal nyílik, 

októberben a makkal együtt hullik.      1 pont 
 
 A/  Szelídgesztenye B/  Bükk 
 C/  Gyertyán D/  Lucfenyő A 
 
 
13.   Csonthéjas termése gömbölyded, 40–45 mm átmérőjű. A burok éréskor nem reped 

fel.           1 pont 
 
 A/  Madárcseresznye B/  Közönséges dió 
 C/  Keskenylevelű ezüstfa D/  Fekete dió D 
 
 
14.   Termése sima felületű, 5-6 mm-es makkocska, amely kézzel könnyen 

összeroppantható, makacsul átfekvő.      1 pont 
 
 A/  Gyertyán B/  Ezüst hárs 
 C/  Kislevelű hárs D/  Nagylevelű hárs C 
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15.   Virágzata nem sárgászöld színű.      1 pont 
 
 A/  Tatár juhar B/  Korai juhar 
 C/  Hegyi juhar D/  Mezei juhar A 
 
 
16.   Rügye keresztben átellenes, barna színű; hajtása a rügyeknél ellaposodó, zöld és 

fényes          1 pont 
 
 A/  Magas kőris B/  Virágos kőris 
 C/  Magyar kőris D/  Amerikai kőris C 
 
 
17.   Levele páratlanul szárnyalt, levélkéi lándzsásak, fűrészes szélűek, a fogak felső éle a 

levélke főerével hegyes szöget zár be.      1 pont 
 
 A/  Madárberkenye B/  Lisztes berkenye 
 C/  Házi berkenye D/  Barkócaberkenye C 
 
 
18.   A mag csírázása csak megfelelő kezelés – pl. szkarifikálás – után indul meg. 1 pont 
 
 A/  Kései meggy B/  Fehér akác 
 C/  Húsos som D/  Mézgás éger B 
 
 
19.   Hazánkban nem őshonos, szikesek fásításában fontos szerepet tölt be. 1 pont 
 
 A/  Lepényfa B/  Madárberkenye 
 C/  Keskenylevelű ezüstfa D/  Vadkörte C 
 
 
20.   Milyen aszpektust nem ismerünk?      1 pont 
 
 A/  Nyári B/  Téli 
 C/  Kora tavaszi D/  Késő őszi D 
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21. Melyik megállapítás illik a lótetűre?      1 pont 

a. Az egyenesszárnyúak rendjébe tartozó lombfogyasztó faj. 
b. A kabócák rendjébe tartozó, a lovak vérét szívó élősködő. 
c. A bogarak rendjébe tartozó lombfogyasztó erdészeti károsító. 
d. Terrikol kártevő. 
e. A fenti megállapítások közül egyik sem igaz a lótetűre. 

 
22. Melyik megállapítás illik a májusi cserebogárra?    1 pont 

a. A könnyen felmelegedő homoktalajokat részesíti előnyben. 
b. A barna erdőtalajok jellegzetes faja. 
c. A láptalajokat kedveli. 
d. Elsősorban a meszes alapkőzeten kialakult váztalajokon képes gradációra. 
e. A fenti megállapítások közül egyik sem igaz. 

 
23. Melyik megállapítás illik a nagy nyárlevelészre?    1 pont 

a. Évente egy generációja van, csemetekertben, anyatelepeken, nemesnyár 
erdősítésekben tartjuk jelentős károsítónak. 

b. Évente több generációja van, csemetekertben, anyatelepeken, nemesnyár 
erdősítésekben tartjuk jelentős károsítónak. 

c. Évente egy generációja van, nemesnyárasokban levelet fogyaszt, nem okoz kárt. 
d. Nemesnyárasokban a suháng kérgének megrágásával jelentős kárt tud okozni. 
e. A fenti megállapítások közül egyik sem igaz. 

 
24.  Melyik megállapítás illik a pattanóbogarakra?    1 pont 

a. Lárvájuk a csimasz, erdősítésekben okoznak jelentős károkat. 
b. Lárvájuk a drótféreg, egyes fajai a humuszanyagok fogyasztása mellett 

gyökereket is fogyasztanak, így csemetekerti károsítónak tekintjük. 
c. Lárvájuk a mocskospajor, erdőkben nem, csak mezőgazdasági területen okoznak 

károkat. 
d. A bükkfa háncsát fogyasztó, a bükkpusztulásért felelős fajok tartoznak ebbe a 

gyűjtőnévbe. 
e. A fenti megállapítások közül egyik sem igaz 

. 
25. Melyik megállapítás illik a nagy fenyőormányosra?    1 pont 

a. Idős fenyőállományokban tarrágást végezhet. 
b. Karácsonyfatelepeken ággubacsot okoz a rágása, így a fák esztétikai értéke csökken, 
c. Ott veszélyes károsító, ahol fenyő tarvágás után fenyőcsemetével erdősítünk. 
d. Ott veszélyes károsító, ahol fenyő tarvágás után lombos csemetével végezzük az 

erdősítést. 
e. A fenti megállapítások közül egyik sem igaz. 
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26. Mely fajok tartoznak a verébalkatúak közé?     2 pont 

a. Zöld küllő 
b. Gyurgyalag 
c. Vetési varjú 
d. Kakukk 
e. Széncinege 
f. Erdei szalonka 

 

27. Döntse el, igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások!    3 pont  
       

A nappali lepkék kizárólag nappal repülnek. H 

Az egyenesszárnyúak rendjébe tartozó fajok kifejléssel szaporodnak. I 

Magyarországon minden kétéltű védett. I 

 
28.  Melyik állítás igaz a menyétre?             1 pont 
                    

a. A legkisebb ragadozó emlősünk. 
b. A hermelinhez hasonló, de annál kissé nagyobb ragadozó. 
c. A legnagyobb termetű menyétféle ragadozónk. 
d. A fentiek közül egyik sem. 

 
29. Az alábbiak közül mely szarvasféle hímje füttyent párzáskor?    1 pont 
 

a. Gímszarvas 
b. Dám 
c. Őz 
d. Szika szarvas 
e. Jávorszarvas 
f. Egyik sem 

 
30. Melyik vadfajra illik az alábbi leírás? Húzza alá a helyes választ!  1 pont 

Nyári bundája felül barna, hasa pedig fehér, téli bundája fehér. A farok vége mindig fekete  

a. Menyét 
b. Nyest 
c. Nyuszt 
d. Hermelin 
e. Vidra 
f. Borz 
g. Egyik sem 
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31. A szarvasfélék közül egyesek egy sajátos megjelenési jegyet, úgynevezett tükröt 
viselnek. Milyen az őz tükre?       1 pont  
 

a. Tükre feltűnő, fehér, farka szinte láthatatlan. 
b. Tükrét a farkánál találkozó két fekete sáv határolja. 
c. Az őz nyerget visel, nem tükröt.  

 

32. Melyik állítások jellemzőek a foltos szalamandrára?   3 pont  

a. Szájnyílása a hasi részre tolódott. 
b. Belső váza porcos, a csontosodás kezdetleges. 
c. Színe fekete és citrom- vagy narancssárga, szabálytalan foltozottságú. 
d. Testét pikkelyek borítják. 
e. Bőre méregtermelő mirigyeket tartalmaz. 
f. Szájában fogak találhatóak. 
g. Tápláléka főként csigákból, gilisztákból áll. 

 

33. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Ha igaz, akkor a pontozott helyre írjon „I” 
betűt, ha hamis, akkor „H” betűt!       3 pont 

 

I  A dám legszebb állományai Tolnában, a Duna-Tisza közén, a Nyírségben és 
Békésben találhatók. 

 
I  A sün téli álmot alszik.  

 
H  A vaddisznó éjszaka sűrű növényzetben pihen, nappal táplálkozik.  

 

SZÖVEGES FELADATOK 

 

34.   Írja a táblázat megfelelő oszlopába az alább felsorolt fajokat!    10 pont 
 

hegyi juhar, korai juhar, házi berkenye, mogyorós hólyagfa, vadrózsa, 
cseregalagonya, barkócaberkenye, csíkos kecskerágó, ezüst juhar, kései meggy 

 
Rügye jellemzően zöld Rügye jellemzően vöröses 

 
hegyi juhar, 
házi berkenye, 
mogyorós hólyagfa 
barkócaberkenye 
csíkos kecskerágó, 

 
korai juhar 
vadrózsa  
cseregalagonya 
ezüst juhar 
kései meggy 
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35.   A következő fafajok nevét írja a nekik megfelelő pontozott vonalra!   5 pont 
 
 bibircses nyír, gyertyán, rezgő nyár, fehér nyár, szelídgesztenye 
 
 Őshonos nyárfaj, amelynek faanyaga egyszínű:  rezgő nyár 
 
 Őshonos nyárfaj, amelynek faanyaga gyakran szurkos: fehér nyár 
 
 Faanyaga nyersen is jól ég: bibircses nyír 
 
 Faanyagát hordógyártásra is használják: szelídgesztenye 
 
 Faanyaga kemény és nehezen hasad, ezért gyakran gyertyán 
 használják szerszámnyelek készítésére: 
 
Minden helyes válasz egy pontot ér. 
 
36.  Az erdőtársulás-csoportokat a kialakulásukban szerepet játszó környezeti tényezők 
szerint élőhelycsoportokba soroljuk. Nevezze meg ezeket!     7 pont 

(7x1 pont) 
 
  klímazonális erdők 

⎯ …………………………………… 
mészkerülő erdők 

⎯ …………………………………… 
mészkedvelő erdők 

⎯ …………………………………… 
szikladomborzatú erdők 

⎯ …………………………………… 
erdősztyepp-erdők 

⎯ …………………………………… 
ligeterdők 

⎯ …………………………………… 
láperdők 

⎯ …………………………………… 
 

37. Írja a táblázat megfelelő oszlopába a felsorolt fafajokat!    8 pont  
 

aranyeső, bibircses kecskerágó, cserszömörce, hamvas szeder, kányabangita, kutyabenge, 
sajmeggy, zselnicemeggy 

 
Vízigényes Szárazságtűrő 

zselnicemeggy 
kutyabenge 
kányabangita 
hamvas szeder 

sajmeggy 
bibircses kecskerágó 
aranyeső 
cserszömörce 

Minden helyes válasz egy pontot ér. 
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38. Írja a táblázatba a következő fajokat!      6 pont 

tőkés réce, csörgő réce, cigányréce, kendermagos réce, böjti réce, barátréce  

Bukórécék Úszórécék 
cigányréce 
barátréce 
 

tőkés réce 
csörgő réce 
kendermagos réce 
böjti réce 
 

 

39 Mutassa be a fácán szaporodását!       9 pont 

Dürrgés májusban.          1 pont 

Poligám, a kakas háremet alakít ki.       1 pont 

Eltérő ivari aktivitás, sok terméketlen tojás.      1 pont 

Földön fészkel.          1 pont 

12-14 tojást rak.          1 pont 

24 napig kotlik a tojó.         1 pont 

A csibék fészekhagyók.         1 pont 

A csibéknek nagy a fehérjeigénye, rovarokat fogyasztanak.    1 pont 

Természetben egy pár után egy felnevelt csibével számolhatunk.    1 pont 

Minden helyes válasz egy pontot ér. 
 
40. Párosítsa az alábbi vadfajokat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal! 3 pont 

róka,  vízisikló,  borz 

Nappali életmódot folytat, kisebb halakkal, kétéltűekkel, rágcsálókkal táplálkozik.  

vízisikló 

Éjszaka zsákmányolja főként kisemlősökből, szárnyasokból álló táplálékát, de gyümölcsöket is 
eszik. 

róka 

Csak éjszaka táplálkozik. Kiássa és megeszi a talajban élő rovarokat, lárvákat, gyökereket, 
gyümölcsöket. Kifosztja a talajon vagy talajközelben levő fészkeket, megeszi a madárfiókákat. 
Nagy pocokpusztító, de a sünnek egyetlen hatékony ragadozója. 

borz 

Minden helyes válasz egy pontot ér. 
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41. Ismertesse a vaddisznó táplálékának összetevőit!     2 pont 
 
Megoldás: 

Táplálékának zöme növényi eredetű, kedveli a bükk-, tölgy- és csermakkot, szereti az erdei 
gyümölcsöket, a gombát, a kukoricát és a gabonaféléket.     1 pont 
 
Állati eredetű táplálékot is fogyaszt, elsősorban rágcsálókat, kis nyulat, hüllőket, 
madártojásokat, férgeket.        1 pont 
 

A feladat javítása során nem kell szó szerint ragaszkodni a javítási-értékelési útmutatóban 
leírtakhoz. A megoldástól eltérő, egyéb helyes jellemzőket is el kell fogadni, de a pontszám nem 
haladhatja meg a feladatra adható maximális pontszámot. 

 

42. Az alábbi táblázat segítségével hasonlítsa össze a mezei és az üregi nyulat! 
                 10 pont 

Mezei nyúl Üregi nyúl 
Fülhossz 

előre hajtva eléri az orrát előre hajtva nem éri el az orrát 
Alapszíne 

vadszín, a barna és sárga keveréke barna, fekete, egyéb színváltozat 
Fájdalomkor a hangja 

mély, dörmögő éles kiáltás 
Búvóhelye 

kis mélyedés a talajban kotorék 
Nyúlfiak állapota világrajövetelkor 

nyitott szemmel, szőrösen csukott szemmel, csupaszon 
 

A feladat javítása során nem kell szó szerint ragaszkodni a javítási-értékelési útmutatóban 
leírtakhoz. A megoldástól eltérő, egyéb helyes jellemzőket is el kell fogadni, de a pontszám nem 
haladhatja meg a feladatra adható maximális pontszámot. 


