
Mennyire ismerem a 
gombákat, avagy szükségem 
van-e a gombásztanfolyam 
elvégzésére, vagy sem?

A teszt használata:  
  
Készíts magad mellé egy tollat és egy papírt!  
A fotók feletti és melletti lehetőségek közül jelöld be az általad helyesnek ítélt választ!  
Ezt követően nyisd le a "helyes válasz" ablakot, és az eredményt vesd össze az általad bejelölt  
válasszal, majd írd fel azt! A megfejtés ablakot csak azután nyisd le, miután bejelölted válaszod. :)  
A teszt végeztével számold össze, hány helyes válaszod volt!  
  
38-44 Tudásom megfelelő! 
34-37 Tudásom még csiszolható, ajánlott a tanfolyam! 
30-33 Hűha, a legjobb, ha elvégzem a tanfolyamot! 
0-29   Részt veszek a tanfolyamon, hogy jobban megismerjem a gombákat! 
  
A teszthez gyakori és/vagy ismert gombafajok kerültek kiválasztásra, melyek felismerése egy 
megfelelően képzett gombász számára (a teszt segítségével) egyszerű feladat. Ez a néhány faj 
csak töredéke a tanfolyamon tanultaknak, de elegendő ahhoz, hogy felmérhesd tudásod jelenlegi 
szintjét.



 

Milyen gomba van a képen?

Vörös tinóru

Céklatinóru

Borsos tinóru

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen 
ehető
mérgező
súlyosan 
mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Vörös tinóru

Változékony tinóru

Borsos tinóru

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Sátántinóru

Változékony tinóru

Kesernyés tinóru

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Sátántinóru

Hamis céklatinóru

Változékony tinóru

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Ízletes vargánya

Nyári vargánya

Barna tinóru

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Karcsú őzlábgomba

Fehér tarlógomba

Csipkés őzlábgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Gyökeres tarlógomba

Húsbarnás 
őzlábgomba

Karcsú őzlábgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Nagy őzlábgomba

Vörösödő őzlábgomba

Karcsú őzlábgoma

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Ördögszekér-
laskagomba

Márványos pereszke

Mezei tölcsérgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Ördögszekér-
laskagomba

Márványos pereszke

Mezei tölcsérgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Viaszfehér 
tölcsérgomba

Szagos csigagomba

Szagos pereszke

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Mezei szegfűgomba

Üregestönkű 
szegfűgomba

Erdei szegfűgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Mezei szegfűgomba

Üregestönkű 
szegfűgomba

Erdei szegfűgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen 
ehető
mérgező
súlyosan 
mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Rózsásmicéliumú 
fülőke

Üregestönkű 
szegfűgomba

Vöröstönkű fülőke

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Émelyítő pereszke

Sárgászöld pereszke

Büdös pereszke

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Émelyítő pereszke

Sárgászöld pereszke

Cirmoskalapú 
pereszke

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Szappanszagú 
pereszke

Gyilkos galóca

Cirmoskalapú 
pereszke

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Szappanszagú 
pereszke

Gyilkos galóca

Cirmoskalapú 
pereszke

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen ehető
mérgező
súlyosan mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Ízletes csiperke

Fehér tarlógomba

Pelyhestönkű csiperke

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen 
ehető
mérgező
súlyosan 
mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Sárga rókagomba

Narancsvörös 
álrókagomba

Élénkszínű 
nyirokgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen 
ehető
mérgező
súlyosan 
mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Kékeslemezű 
galambgomba

Fehértejű 
keserűgomba

Pelyhes keserűgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen 
ehető
mérgező
súlyosan 
mérgező



 

Milyen gomba van a képen?

Kékeslemezű 
galambgomba

Fehértejű 
keserűgomba

Földtoló 
galambgomba

Ha lenyitod, láthatod a helyes választ:

Étkezési érték

ehető
nem ehető
feltételesen 
ehető
mérgező
súlyosan 
mérgező
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