
Teszt gimnazistáknak 

1. Miért különleges a vágótok kültakarója? 

a. mert testét vértek borítják 

b. mert pikkelyei simák 

c. mert pikkelyei recések 

 

2. Hogyan szaporodnak a boák? 

a. lágyhéjú tojással 

b. álelevenszülők 

c. petével 

 

3. Előfordul-e táplálék specializáció a törpe selyemmajmoknál? 

a. igen, csak banánt és rovarokat esznek 

b. igen, a fák kicsorduló nedve a fő táplálékuk 

c. nem, mindent elfogyasztanak 

 

4. Milyen mértékben jellemző az ivadékgondozás az aligátorokra? 

a. a nőstény aligátor csak a fészket őrzi 

b. a nőstény őrzi a fészket, az utódokat a vízbe szállítja és ott is 

védelmezi 

c. a nőstény lerakja a tojásokat és magára hagyja őket 

 

5. Milyen függelék található a nyílméregbékák kültakarójában? 

a. méregmirigy 

b. hasnyálmirigy 

c. nyálmirigy 

 

6. Mivel táplálkoznak a párducteknősök? 

a. gyümölcs, rovar 

b. gyümölcs 

c. fűfélék, pozsgások, hiéna ürülék 

 

7. Melyik ivadékgondozási forma nem fordul elő a tanganyika- és malawi-

tavi sügereknél? 

a. szájköltés 



b. szülőpáros ivadéknevelés 

c. apai utódgondozás 

 

8. Mi jellemző a brakkvízre? 

a. a legsósabb víz 

b. édesvíz 

c. félsós víz 

 

9. Hogyan táplálja utódait a diszkoszhal? 

a. bőrváladékával 

b. algával 

c. ikrákkal 

 

10. Hogyan vészeli át a gőtehal a száraz évszakot? 

a. mélyebb vízbe húzódik 

b. sáros talajba ássa magát 

c. kiszárad, majd újraéled 

 

11. Mi a kapcsolat a cápák fogazata és a pikkelye között? 

a. a pikkelyek is hegyesek 

b. a pikkelyek is kihullanak 

c. a fogak módosult pikkelyek 

 

12. Mely cápára jellemző, hogy az állkapocsban elölről hátrafelé változik a 

fogak alakja? 

a. fehércápa 

b. bikacápa 

c. tigriscápa 

 

13. Milyen különleges érzékszerve van a cápáknak? 

a. Lorenzini ampulla 

b. oldalvonal 

c. pikkely 

 

14. Mi az összefüggés egyes cápák légzése és mozgása között? 



a. minél gyorsabban mozog, annál lassabban lélegzik 

b. úszással áramoltat friss vizet a kopoltyúkhoz 

c. minél gyorsabban mozog, annál gyorsabban lélegzik 

 

15. Miért egyedülálló a csikóhalak szaporodása? 

a. mert szülnek 

b. mert az anya az apa 

c. mert az apa „hordja ki” a kicsiket 

 

16. Hol fejlődhetnek védetten a kardinálishal ivadékai? 

a. a tengeri sün tüskéi között 

b. a szájában 

c. a muréna üregében 

 

17. Hogyan változik a rangsor a bohóchalaknál, ha a vezér nőstény elpusztul? 

a. a hímből nőstény lesz és egy fiatal halból hím 

b. egy fiatal halból nőstény válik 

c. a hím választ magának egy új nőstényt 

 

18. Mely rendszertani kategóriába tartoznak a korallok? 

a. tüskésbőrűek 

b. csalánozók 

c. szivacsok 

 

19. Mi nem jellemző a medúzák szaporodására? 

a. bimbózás 

b. osztódás 

c. ivaros szaporodás 

 

20. Melyek a ráják legközelebbi rokonai? 

a. a cápák 

b. a bálnák 

c. a murénák 

 


