
Élővilág
NÖVÉNYEK

1. Párosítsd össze! Növénytan 

A: alga, B: bambusz, C: citrusfélék, D: jázmin, E: kak-
tusz, F: lián, G: lótusz, H: nektár, I: papirusz, J: pollen

1. sivatagos vidékeken élő levéltelen, tüskés, 
szárazságtűrő növény .....

2. virágpor, hímpor .....

3. édes nedv a virágokban, amelyből a méhek  
mézet készítenek .....

4. klorofilltartalmú, egyszerű szerkezetű  
vízinövény; moszat; tengerifű .....

5. nílusi sás .....

6. tündérrózsa, tavirózsa .....

7. erős illatú, fehér virágot termő díszcserje .....

8. a citromot, narancsot, mandarint, grépfrútot és 
citronádot termő fák (rutafélék) összefoglaló neve .....

9. más növényekre felkúszó, a talajban  
gyökerező fás szárú növény .....

10. trópusi nádfajta, fás szárú növény .....
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2. Egészítsd ki! Növénytan 

1. a gombák és algák ivartalan szaporítósejtje:

 s  p     r    

2. a növényfajok összessége egy adott területen:

 f  l      r    

3. tövises, húsos levelű (szub)trópusi dísznövény:
    g     v    

4. trópusi eredetű növény, melynek levelei érintésre 
összecsukódnak:

m    m     z    

5. egységes társulást alakító növények összessége:

 f     r  m     c        

6. sötét lombú, magas és hegyes koronájú fenyőféle:

 c     p  r     s 

7. margarétához hasonló, élénk színekben pompázó 
kerti virág:
 g     r  b     r    

8. törpe díszfa:

 b     n  s  z     j 

9. az a folyamat, amelyben a növények a fény energiá-
jával vízből és a levegő gázaiból szerves anyagot ál-
lítanak elő:
 f     t      s  z     n  t     z     s 
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17 NÖvÉNYEK

10. élénk színű virágokat hozó díszcserje; mályvacserje:

 h     b     s  z  k     s  z 

3. Párosítsd össze! Gyümölcsök 

A: ananász, B: avokádó, C: grépfrút, D: jonatán, E: kivi, 
F: kókusz, G: mandarin, H: mangó, I: nektarin, J: rizling

1. a citrusfélékhez tartozó kesernyés gyümölcs; 
citrancs .....

2. sárgásfehér, apró szemű borszőlő .....

3. nemes téli almafajta .....

4. nagy, fűszeres ízű trópusi gyümölcs .....

5. Új-Zélandról elterjedt kúszónövény szőrös  
barna héjú, belül zöld és nedvdús,  
C-vitaminban gazdag termése .....

6. az őszibarack szőrtelen, sima héjú, édes  
és aromás levű változata; kopaszbarack .....

7. forró égövi pálma nagy, belül folyadékkal teli 
csonthéjas termése .....

8. különleges zamatú, tobozszerűen összetett  
termésű, sárga húsú trópusi gyümölcs .....

9. a narancshoz hasonló édes, gerezdes termést  
hozó fa .....

10. Közép-Amerikából származó forró égövi,  
körte alakú gyümölcs .....
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4. Egészítsd ki! Zöldségek, fűszernövények 

1. paraj:

       e     ó    

2. vadmajoránna vagy szurokfű, délszaki fűszernö-
vény:

 o     e     á     ó 

3. délszaki növény, fonnyasztott és ecetben pácolt bim-
bóját fűszerként használják:

    a         i 

4. csillagtök:

    a     i            o    

5. uborka alakú, tökféle főzeléknövény:

    u         i      i  

6. kelvirág:

    a         i  o    

7. ízletes, lila héjú főzeléknövény; törökparadicsom; 
tojásgyümölcs:

    a         i         á    

8. metélőhagyma:
        i         i        
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19 NÖvÉNYEK

9. fákon élő trópusi kúszónövény, éretlenül leszedett 
és megszárított toktermése édességekhez használt 
fűszer:

    a     í      i  a 

10. spárgakel, a karfiolhoz hasonló, sötétzöld főzelék-
növény:
       o        o     i 
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