BÉKATOTÓ
1. Miért zöld a legtöbb béka?
a. mert bőrükben zöld pigmentsejtek vannak
b. A bőrükben háromféle pigmentsejt (kromatofor) található, amelyek egymásra
rétegződve helyezkednek el. A pigmentsejtek manipulálása révén a békák a
színek széles skáláját képesek előállítani, habár többnyire megelégszenek a
zöld, a barna és a szürke árnyalataival. Ezt a vérükben lévő hormonok
áramoltatásával teszik, így a zöld levél után a fatörzs barna árnyalatának
utánzása egyáltalán nem okoz nehézséget számukra.
c. Nincs pigmetjük
2. Mikor alapították a Zöld Béka díjat?
a. 2001-ben
b. 2005-ben
c. nincs ilyen díj
3. Ki kaphatja meg a Zöld Béka díjat?
a. nincs ilyen díj
b. azok a közép-kelet európai vállalatok, amelyek a legjobb éves környezeti vagy
fenntarthatósági jelentéseket készítik. Célja, hogy a régió vállalatait felkészítse
az EU környezeti, illetve fenntarthatósági pályázatain való részvételre.
c. bárki, aki védi a környezetét
4. Ki írta, mi a vers címe?
„Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
lomha földi békák szanaszét görögnek.”
a. Petőfi Sándor: Az Alföld
b. Arany János: Családi kör
c. Ady Endre: Békavers
5. Melyik kétéltű védett?
a. Egyik sem
b. Mindegyik
c. Csak a levelibéka és a tarajos gőte
6. Mit csinál a béka legtöbbet a vízben?
a. Iszik
b. Kuruttyol
c. Pihen
7. Mi a béka, amikor nem állat
a. Szőnyeg
b. Párna
c. Emelő
8. Hány faja él a békának Magyarországon?
a. 11
b. 13
c. 21

9. A hazai békák közül melyik nő a legnagyobbra?
a. Tavi béka
b. Kecskebéka
c. Zöld levelibéka
10. Hogy hívják Fekete István Vuk című regényében a békát?
a. Zöldike
b. Unka
c. Varangy
11. Hogy hívják a béka lárváját?
a. Petecsomó
b. Békalárva
c. Ebihal
12. Mikor mondják, hogy béka nő a hasadban?
a. Ha terhes valaki
b. Ha sok vizet ivott valaki
c. Ha sokat evett valaki
13. Ki nyeli le a békát?
a. Aki kényszerűségből megtesz valamit, ami nincs ínyére
b. Akinek ledugják a torkán
c. Senki
13+1 Ha egy béka beleesik egy 2 méter mély kútba, és minden nap 90 cm-t mászik felfelé,
de minden éjjel 60 cm-t visszacsúszik, hány nap alatt jut ki a kútból?
a. 3 nap
b. 5 nap
c. 7 nap

