FÖLD NAPJA 2021.
I .FORDULÓ
1.FELADAT: TOTÓ
A három lehetséges válasz közül karikázd be a helyeset!

1. Milyen állat szerepel az Aggteleki Nemzeti Park címerében?
1. kétéltű

2. madár

X. rovar

2. Melyik gomba korhadéklakó?
1. erdőszéli csiperke

2. taplógomba

X. gyilkos galóca

3. Melyik védett madarunk található az 5 Ft-os pénzérmén?
1. daru

2. nagy kócsag

X. túzok

4. Melyik budapesti híd közelében van O kilométerkő?
1. Erzsébet híd

2. Lánchíd

X. Margit híd

5. Hol található a somoskői bazaltorgona?
1. Dunántúli –középhegység
2. Északi-középhegység
X. Alpokalja
6. Melyik madár fiókái fészekhagyók?
1. háziveréb

2. házityúk

X. fehér gólya

7. Melyik állatnak van gázlólába?
1. tőkés réce

2. fehér gólya

X. barna réti héja

8. Melyik város nevezetessége a Balaton-múzeum és a Festetics-kastély?
1. Siófok

2. Keszthely

X. Balatonfüred

9. Melyik foga hiányzik a szarvasmarhának?
1. szemfoga

2. zápfoga

X. az alsó szemfoga

10. Melyik fa virágzik legkorábban?
1. őszibarackfa

2. mandulafa

X. szilvafa

11. Hol él Közép-Európa legnagyobb kócsagállománya?
1. Bükki Nemzeti Park
2. Fertő-Hanság Nemzeti Park
X. Hortobágyi Nemzeti Park
12. Hol található hazánkban túzokmentő állomás?
1. Cserebökény

2. Dévaványa

X. Szarvas

13. A vízzel félig megtöltött üvegkádban melyik nyers tojás helyezkedik el a
kád alsó szélén?
1. a friss tojás

2. a régi tojás

X. a záp tojás

13+1. Hogyan lélegzik a vándorkagyló?
1. tüdővel

2. nyálkás bőrén át

X. kopoltyúval

2.FELADAT:TELEFONSZÁM MEGFEJTÉS
Egy telefonszámot kell megfejtenetek az alábbi feladványból!

1.Egyjegyű szám: hány lába van a kígyónak?..........................................

2.Egyjegyű szám: hány lába van egy impalának és egy bütykös
hattyúnak?..............................................................................................
3.Kétjegyű szám: hány szeme van hat üszőnek, egy gulyásnak, két kutyájának
és két félszemű kalóznak?....................................................
4.Kétjegyű szám: hány lába van két koronás keresztespóknak, két homárnak,
három pecsenyebáránynak, két foltos
szalamandrának?....................................................................................
5.Kétjegyű szám: hány lába van négy konyhai csótánynak, három szélesszájú
orrszarvúnak, öt lápréti sáskának, egy folyami ráknak, egy kaszáspóknak és
egy féllábú kerecsensólyomnak?................................
6.Kétjegyű szám: hány metszőfoga van hét embernek ?.......................
7.Egyjegyű szám: hány üregből áll összesen két kafferbivaly
gyomra?..................................................................................................
A megoldásokat küldjétek el az alábbi címek egyikére:
edina.dorka@gmail.com
krajcsi.gyorgy@freemail.hu
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