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Curie Természetismereti Emlékverseny  
3-4. osztály II.forduló 

2019/2020. 

Hungarikumok. Növények, állatok, földrajzi sajátosságok 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

 

 
 

1. feladat           6 pont 

Hungarikumok a természetben. Nevezd meg a képen látható növényeket és állatokat! 

                                

_____________________________________________________________________________________________ 

                      

______________________________________________________________________________________________ 
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2. feladat           6 pont 

Szókirakó. Rakd megfelelő sorrendbe a szótagokat! Ha ügyesen dolgoztál, egy-egy, a 

konyhában is használatos alapanyag nevét kapod, amelyek közül egy (íz szempontjából) 

kakukktojás. Melyik az? Miért? 

 

-LO-, -I, -CSA-, KA    -RI-, -KA, -PAP-, -SZER-, FŰ-  _____________________________ 

-GYAR, MA-  -KÁC, A-  MÉZ      _____________________________ 

-ROS, A-, PI-, -RANY      _____________________________ 

-TA, -RŐS, E-, PIS-       _____________________________ 

 

Válasz: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. feladat           4 pont 

Az alábbi szólásokból, közmondásokból, idézetekből egy-egy hungarikum neve hiányzik. 

Egészítsd ki a megfelelő szavakkal! 

 

Amely ________________ egyszer általússza a Dunát, nem fél többet a víztől. 

 

Alázatos, mint a tejen rajtakapott __________. 

 

Magyarnak _______________, osztráknak Bécs. 

 

_____________________ pajtából is repül olykor bagoly. 
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4. feladat                     11 pont 

Képrejtvény, betűrejtvény. A rejtvények megoldása egy-egy földrajzi név.  Írd a megfejtést 

a kép alá! 

 

  
  

 

 ___________________________ 

 

 
 

  ___________________________ 

 

 

 

 __________________________________________ 

 

 

  

 

 __________________________ 

 

 

 

 

                              

_____________________________ 
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5. feladat           5 pont 

Olvasd el a verset!  

 

A hegy fohásza 

 

Vándor, ki átkelsz énrajtam, tekints reám! 

Én vagyok az, kinek köveiből házadat építed, 

szobraidat faragod. 

Én vagyok az út vándorlépteid alatt. 

Napsütötte lankáimon megpihenve 

hegy-völgyeim látványa nyugtat, 

bérceimre hágván feltárul a szemhatár.  

Szikláimon sólyomfiak bontogatják szárnyukat. 

Meredélyeim virágcsodákat oltalmaznak. 

Rengetegeim vadak tanyája. 

Szurdokaim titkait előtted felfedem, 

ellenségeidtől ormaimon védelmet találsz.  

Hozzám menekülsz, ha a viharban barlangjaim oltalmára vágyol. 

Mélységeim kincseket rejtenek, szenem fűti kohóidat, 

érceimből fémeket olvaszthatsz. 

Én vagyok, aki a csillagok közelébe hívlak derült nyáréjszakákon, 

eltűnődve messze tekinteni szirtjeimről. 

Vándor, ki átkelsz énrajtam, ne félj! 

Megóvlak, ha méltó vagy reá! 
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Húzd alá a megfelelő választ! 

1. Mi a szurdok? 

a.)  Fekete anyag, amely kőszénből és gyantából áll. 

b.)  Mélyen bevágódó, meredek oldalú, keskeny, felső szakasz jellegű völgy. 

c.) Fekete színű kőzet. 

 

2. Kik a kohászok? 

a.) Fémeknek érceikből való kiolvasztásával, előállításával foglalkozó szakmunkások. 

b.)  Fémből edényeket, eszközöket készítő szakemberek. 

c.) A kovácsok segédjei. 

 

3. Melyik hegység nem a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található? 

a.)  Pilis 

b.) Visegrádi-hegység 

c.) Mátra 

 

4. Melyik testrészünk neve található a hegy részének nevében is? 

a.) kar 

b.) láb 

c.) fej 

 

5. Melyik állítás igaz a Börzsönyre? 

a.) Területén helyezkedik el a Rám szakadék. 

b.) Itt. találták meg a „Samu” névre hallgató előember maradványait. 

c.) Hiúzok is élnek ott. 
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6. feladat           8 pont 

Párosítsd a Duna-Ipoly Nemzeti parkban található tájvédelmi körzeteket a rájuk jellemző 

mondatokkal! 

 

Budai Tájvédelmi Körzet    A helyiek turjánvidéknek nevezték.   

Gerecsei Tájvédelmi Körzet   Területe erdősztyepp.     

Gödöllői Dombvidék 1998. júliusában jött létre, három nagy 

tájegység találkozásánál fekszik.  

Ócsai Tájvédelmi Körzet  A Bakony lábától a Szekszárdi – dombságig 

terjed. 

Sárréti Tájvédelmi Körzet     Dunazugban található. 

Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet   Jellegzetes lerakódása a forrásmészkő. 

Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet A Balaton és a Velencei-tó között 

helyezkedik el. 

Vértesi Tájvédelmi Körzet   Itt él az öves szkolopendra. 

    

 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

google:hungarikumok http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/hungarikumok-lista.pdf 

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Tájvédelmi Körzet http://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/duna-ipoly-

nemzeti-park#  
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