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Fontos tudnivalók 
Használja ki a feladatlap megoldásához rendelkezésre álló időt! 
 
Ne időzzön egy feladatnál, ha nem tudja azonnal megoldani, lépjen tovább és később térjen 
vissza a megoldatlanul maradt feladatokra! 
 
Törekedjen a jó időbeosztásra és az olvasható, tiszta, rendes munkára! 
  
Csak a táblázatok vagy rajzok készítése közben használhat ceruzát, a végső megoldást tollal 
rögzítse! 
 
A feladatsor megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 
zsebszámológép és vonalzó használható. 
 
A tesztfeladatokban, amennyiben a feladatutasítás másképp nem rendelkezik, csak egy helyes 
válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, 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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TESZTKÉRDÉSEK 
 
1. Melyik tulajdonság illik a mezei nyúlra? 1 pont 

a. petenyugalmi állapot 
b. bezoár golyó 
c. cökotrófia 
d. kérődzés 
e. kotoréklakó 

 
2. Melyik tulajdonság nem igaz az aranysakálra? 1 pont 

a. Táplálékszegény időszakban felkeresi a lakott területek hulladéklerakó helyeit, és 
időnként a hegyi legelőkön lévő karámokba is betör. 

b. Párokban vagy kisebb családi kötelékekben él. 
c. Borzvárba, rókalyukba is beköltözik.  
d. Az el nem fogyasztott táplálékot elássa. 
e. Jellegzetes kommunikációja a magas hangon való üvöltés. 

 
3. Milyen vadfajra illik az alábbi leírás? 1 pont 
Bundája dús, hosszú szőrű, sötétbarna alapszínű, hasán sárgás foltokkal. Kicsi füle és a 
szeme között, valamint az orra körül fehér vagy sárga folt húzódik. Megnyúlt teste hengeres, 
lába rövid, nyaka hosszú. 
 

a. róka 
b. nyest 
c. nyuszt 
d. görény 
e. vidra 

 
4. Melyik tulajdonság igaz a muflonra? 1 pont 

a. A szárazabb hegyvidéki erdőket kedveli. 
b. A nagy mezőgazdasági táblákon is megtalálható. 
c. A homokterületeket kedveli. 
d. Nyáron a nedvesebb, mocsaras erdőket kedveli. 

 
5. Az alábbi állítás melyik vadfajra illik? 1 pont 
Jellegzetes fehér folt, az úgynevezett nyereg látható a hímek mindkét oldalán. 

a. dám 
b. vaddisznó 
c. muflon 
d. aranysakál 
e. őz 

 
6. Melyik tulajdonság illik az üregi nyúlra? 1 pont 

a. Füle egyszínű, és előre hajtva nem éri el az orrát. 
b. A nyúlfiak szőrösen és nyitott szemmel jönnek a világra. 
c. Az ország minden területén előfordul. 
d. A fácán mellett legfontosabb apróvadunk. 
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7. Mely állítások igazak a rókára? 2 pont 
a. Pofáján a mosómedvéhez hasonló pofaszakállat és fekete maszkot visel. 
b. A rókalyuk körül sajátos, intenzív, fülledt szag érezhető. 
c. Hosszú, csavart ürüléke csontokat, rovarokat, szőrt tartalmaz. 
d. Bundájának alapszíne sárgás- vagy barnásszürke. 
e. Kisebb családi kötelékekben él. 
f. Leginkább a síkvidéki tavak, patakok, folyók mentén találjuk. 

 
8. Az alábbi megállapítások közül melyek igazak a szarvasfélékre? 2 pont 

a. Testüket durva, helyenként serte jellegű szőrzet borítja. 
b. Agancsuk évente váltódik. 
c. Nem kérődznek. 
d. Zápfogaik gumósak. 
e. Gyomruk négyüregű összetett. 

 
9. Hogy nevezzük a ludak hímjét? 1 pont 

a. gácsér 
b. gúnár 
c. hím lúd  
d. kakas  

 
10. A héja melltollazatára melyik a jellemző? 1 pont 

a. Fiatal és idős korban egyaránt sűrűn keresztsávozott. 
b. Fiatal és idős korban egyaránt cseppfoltos. 
c. Fiatalon keresztsávozott, idősen cseppfoltos. 
d. Fiatalon cseppfoltos, idősen sűrűn keresztsávozott. 

 
11. A rétisas farktollazata az állat korának előrehaladtával: 1 pont 

a. egyre barnább lesz. 
b. egyre fehérebb lesz. 
c. egyre feketébb lesz. 
d. színe nem változik, mindig fehér marad. 
e. színe nem változik, mindig barna marad. 

 
 
12. A fácán költésére jellemző, hogy… 1 pont 

a. a kakas ül a tojásokon. 
b. a tojó ül a tojásokon. 
c. a kakas és a tojó egyaránt költ. 
d. a természetben nem figyelhető meg a költése, így sem a kakas, sem a  

tojó nem ül a tojásokon. 
 

13. Az erdei szalonka táplálkozására jellemző, hogy… 1 pont 
a. földben, mocsarakban élő ízeltlábúakat, férgeket fogyaszt. 
b. esti és hajnali húzáskor repülő rovarokra vadászik. 
c. mocsarakban élő növényekkel táplálkozik. 
d. magvakat fogyaszt. 
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14. Mely fajok költenek csoportosan?  2 pont 

a. dolmányos varjú 
b. szajkó 
c. szarka 
d. vetési varjú 
e. egyik sem 
f. mindegyik 

 
 
15. Igazak vagy hamisak a felsorolt állítások?  3 pont 

……. A sólyomfélék fészket sosem építenek. 

……. A tőkés réce költhet odúban is. 

……. A szajkó kizárólag a talajszinten keresi a táplálékát.  
 
 
16. A felsorolt fajok közül melyik a leginkább árnyéktűrő? 1 pont 
 
 A/ Erdeifenyő B/ Jegenyefenyő 
 C/ Lucfenyő D/ Simafenyő 
 
 
17. A felsorolt fajok közül melyik a leginkább fényigényes? 1 pont 
 
 A/ Feketefenyő B/ Jegenyefenyő 
 C/ Vörösfenyő D/ Duglászfenyő 
 
 
18. Észak-Amerika keleti részén őshonos. 1 pont 
 
 A/ Erdeifenyő B/ Feketefenyő 
 C/ Simafenyő D/ Duglászfenyő 
 
 
19. A felsorolt fajok közül melyiknek a leghosszabb a tűlevele? 1 pont 
 
 A/ Feketefenyő B/ Erdeifenyő 
 C/ Vörösfenyő D/ Duglászfenyő 
 
 
20. Faanyaga a felsorolt fajok közül a legszélesebb szijácsú. 1 pont 
 
 A/ Simafenyő B/ Erdeifenyő 
 C/ Vörösfenyő D/ Feketefenyő 
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21. Kéregcserepei négyzet vagy téglalap alakúak, puhák, felületük kézzel könnyen 

morzsolható. 1 pont 
 
 A/ Cser B/ Kocsánytalan tölgy 
 C/ Kocsányos tölgy D/ Molyhos tölgy 
 
 
22. Melyik tölgyfaj honosított? 1 pont 
 
 A/ Erdélyi kocsánytalan tölgy B/ Molyhos tölgy 
 C/ Dárdás karéjú kocsánytalan tölgy D/ Vörös tölgy 
 
 
23. Főleg középhegységeink 400-500 m feletti területein fordul elő. 1 pont 
 
 A/ Kocsányos tölgy B/ Fehér akác 
  C/ Bükk D/ Cser 
 
 
24. Virágja kétlaki. 1 pont 
 
 A/ Fehér fűz B/ Kocsányos tölgy 
 C/ Fehér akác D/ Bükk 
 
 
25. Őshonos nyárfajunk. 1 pont 
 
 A/ Pannónia nyár B/ Óriás nyár 
 C/ Fekete nyár D/ Olasz nyár 
 
 
26.   Fája szórt likacsú, egyszínű, nem tartós. 1 pont 
 
 A/  Gyertyán B/  Kocsányos tölgy 
 C/  Fehér fűz D/  Fehér akác 
 
 
27.   Tűi a hajtáshoz korongszerű képlettel csatlakoznak. 1 pont 
 
 A/  Duglászfenyő B/  Erdeifenyő 
 C/  Jegenyefenyő D/  Lucfenyő 
  



Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 7 / 16 2020. május 14. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
28.   A fagyrepedés gyakran károsítja. 1 pont 
 
 A/  Lucfenyő B/  Cser 
 C/  Fehér akác D/  Kocsánytalan tölgy 
 
 
29.   Gyakran él sekély termőrétegű mészkő és dolomit váztalajokon. 1 pont 
 
 A/  Mézgás éger B/  Szelídgesztenye 
 C/  Cser D/  Molyhos tölgy 
 
 
30.   Makkja világosbarna, olajsávos, köldöke lapos. Hossza 18–35 mm. 1 pont 
 
 A/  Molyhos tölgy B/  Kocsánytalan tölgy 
 C/  Kocsányos tölgy D/  Bükk 
 
 
31.   A levél fonákán az érzugokban fehér szakáll látható, harmadrendű erei 

párhuzamosak, a levél síkjából kiemelkednek. 1 pont 
 
 A/  Kislevelű hárs B/  Nagylevelű hárs 
 C/  Vénic szil D/  Hegyi szil  
 
 
32.   Melyik fafaj melegigényes? 1 pont 
 
 A/  Szelídgesztenye B/  Bibircses nyír 
 C/  Gyertyán D/  Hegyi szil 
 
 
33.   Vesszője vörösbarna, fényes felületű. Rügyei hosszúkás tojásdadok, hegyesek, 

szúrósak, fényesek. 1 pont 
 
 A/  Fekete nyár B/  Rezgő nyár 
 C/  Bükk D/  Gyertyán 
 
 
34.   A fátyolszint legfontosabb fafaja. 1 pont 
 
 A/  Jegenyefenyő B/  Duglászfenyő 
 C/  Bükk D/  Vörösfenyő  
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35.   Melyik fafaj kérge válik le keresztirányú csíkokban? 1 pont 
 
 A/  Fehér nyár B/  Madárcseresznye 
 C/  Magyar kőris D/  Mezei szil 
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SZÖVEGES FELADATOK 

 
36. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megfelelő hiányzó szavakkal! 5 pont 
Minden helyes kiegészítés egy pontot ér.  

a. A borz nappal kotorékban, úgynevezett ………………………… pihen, és csak éjszaka 
táplálkozik. 
 

b.  A róka bundája vörhenyes, torka, farka vége és hasa.……………….. . 
  

c. Az őz hullatéka ovális alakú, …………………... színű és körülbelül 1,5-2 cm hosszú. 
 

d.  A menyét áldozatát mindig …………………………………. harapja meg. 
 

e. A vaddisznókondát a  ……………………………  vezeti. 
 
37. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Ha igaz, akkor a pontozott helyre írjon „I” 

betűt, ha hamis, akkor „H” betűt! 5 pont 
 

a. A mezei nyúl főként nappal táplálkozik.   …. 

b. A vadmacska jellegzetes cirmos mintázatú ragadozó. …. 
 

c. A borz a sünnek egyetlen hatékony ragadozója.  …. 
 

d. A muflonjerkék fejét egyenes szarv díszítheti.   …. 
 

e. A vadkan agyarának hossza elérheti az 50 cm-t is.   …. 
 
38. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! Válaszait írja a kérdések alatti pontozott 
vonalakra! 5pont 
 

a. Az alábbi jellemzők alapján melyik emlősfajról van szó?  
Hosszú lábaival hatalmasakat ugrik. Farka vagy „bokrétája” felül fekete. Alapszíne a jellegzetes 
vadszín, a barnának és sárgának a keveréke. 
 

……………………………. 
 

b. Milyen jelekből következtethetünk vidra jelenlétére? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

c. Milyen színű a gímszarvas nyári és téli bundája? 
……………………………………………………………………………………………… 

d. Hogyan nevezik a dámbika párzáskor hallatott hangját? 
……………………………………………………………………………………………… 
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e. Hol őshonos a muflon? 
……………………………………………………………………………………………… 

 
39. Válassza ki az felsorolásba nem illőt (kakukktojást) és indokolja! 2 pont 

Repülésük alapján 
a. nyári lúd, 
b. vetési lúd, 
c. kis lilik, 
d. nagy lilik. 

 
……………………………………………………………………………………………… 

40. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 2 pont 

A nagylilik csőre felett fehér homlokfolt található, amely…………………………………….. 

A kislilik csőre felett fehér homlokfolt található, amely ……………………………………… 

 
41. Írja le, hogyan szaporodik a fogoly!  5 pont 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
42. Írja a táblázat megfelelő rovatába a következő fajokat!  4 pont 

 
szajkó, vetési varjú, dolmányos varjú, szarka 

 
Védett Nem védett 
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43.   Jelölje a cellában „I” betűvel, ha az előtte álló állítás igaz, vagy „H” betűvel, ha az 

állítás hamis!   8 pont 
 
 A nyárfajok általában fényigényesek.  
  
 A nemes nyárak bőséges vízellátást igényelnek.  
  
 A cser rügyeit keskeny pálhalevelek veszik körül.  
  
 A bükk levelének állása gyakran keresztben átellenes.  
  
 Az akác virága jól mézel.  
  
 A fehér fűz termése szeptemberben érik.  
  
 A fehér nyár erősen árnyéktűrő faj.  
  
 A nemes nyárak többsége a fehér nyár és a rezgő nyár hibridje.  
 
 
44.   Jellemezze a fehér fűz levelét!  5 pont 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
45.   Egészítse ki a következő mondatokat!    2 pont 
 
 Hazánk legelterjedtebb nemes tölgyfaja a ……………………………………… 
 
 A bükk sekély tányérgyökérzete miatt gyakran a ………………………………………  

áldozata lesz. 
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46.  Válaszoljon a fafajok megnevezésével a következő kérdésekre!   5 pont 

  
⎯ Melyik fenyőnek hullik szét a fán a termése?  ....................................................................  

 
⎯ Milyen fenyőfajra épült Velence egy része?  ......................................................................  

 
⎯ Melyik kéttűs fenyőn nem őshonos nálunk?  ......................................................................  

 
⎯ Melyik állományalkotónk fája szurkosodik?  .....................................................................  

 
⎯ Melyik kőrisfaj virágzik legkésőbb?  ..................................................................................  

 
 
47. Igaz vagy hamis? Ha igaz, akkor a pontozott helyre írjon „I” betűt, ha hamis, akkor   

„H” betűt!  5 pont 
 

⎯ …. Az erdeifenyő tűi 10 – 15 cm-esek, merevek, nem csavarodottak. 

⎯ …. A lucfenyő a kopárfásítás legfontosabb fenyőfaja. 

⎯ …. Az ezüst hárs termése ujjal összeroppantható. 

⎯ …. Az ártéri keményfa-ligeterdők, égerlápok melegkedvelő fafaja a magyar kőris. 

⎯ …. Az zöld juhar Észak-Amerikából származó, ártéri gyomfafaj. 

 

48. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megfelelő hiányzó szavakkal!  5 pont 
 

⎯ A mézgás éger termése  ……………………., amely éretten sötétbarna.  
 

⎯ A ……………………….. pionír fafaj; termése hártyás szárnyú, 2 mm-es makkocska. 
⎯ Az elágazásoknál gyenge hajlításra is pattanva törik a  ……………………… hajtása. 

 
⎯ A fehér akác jól sarjad, ezért ………………………………………….. is szaporítják. 

 
⎯ A bükk kérge szürke, a lehullott ágak helyén   ……………………………… láthatók. 
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49. Melyik fafaj termését írja le az alábbi megfogalmazás?   1 pont 
 
Érett, vörösbarna színű makkjának felületén sűrű, tűkarcszerű hosszanti barázdák 
láthatók.  A köldöke kidomborodó, nagy és rücskös felületű. 
 

…………………………………………….. 
 
 
50. Melyik fafaj virágzatát írja le az alábbi megfogalmazás? 1 pont 
 
Fehér pillangós virágai 10-20 cm hosszú fürtöt alkotnak. 
 

……………………………………………. 
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 a feladat 

sorszáma
pontszám 

maximális elért maximális elért 

Tesztjellegű feladatok 

1-6. 6  

40   

7-8. 4   
9-13. 5  
14. 2  
15. 3  

16-35. 20  

Rövid válaszokat igénylő 
feladatok 

36. 5  

60  

37. 5  
38. 5  
39. 2  
40. 2  
41. 5  
42. 4  
43. 8  
44. 5  
45. 2  
46. 5  
47. 5  
48. 5  
49. 1  
50. 1  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Tesztjellegű feladatok   
Rövid válaszokat igénylő feladatok   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


