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CS5 TESZTKÉRDÉSEK 

 

Karikázzátok be minden egyes kérdésnél az egyetlen jó válasz betűjelét! Minden helyes válasz 1 pont. 
 
 

1.  A kertben hol helyeznétek el a komposztálót?  

a) Árnyékos helyre 

b) Napos helyre 

c) Fal mellé  

d) Homokos talajra 

 

2.  Az újrahasznosítással kapcsolatban válasszátok ki a HELYTELEN állítást!  

a) A papír újrahasznosításából pl. könyv készül. 

b) A PET-palackokból újrahasznosítás során műszálas ruhákat gyártanak. 

c) Az üveg hulladékokat nem hasznosítják, hanem elássák a hulladéklerakó kertjében. 

d) A konyhai szerves hulladék jó minőségű komposzttá alakul. 

 

3. Válasszátok ki, melyik folyamat NEM tartozik az újrapapírgyártás folyamatába!  

a) Fa felaprítása. 

b) Papírpép főzése, tisztítása, szitálása. 

c) Papír kiszárítása.  

d) Papír tekercselése, formára vágása.  

 

4. Mit NEM tesz egy tudatos vásárló, ha bevásárolni megy? 

a) Bevásárló listát ír, és szövet táskát visz magával. 

b) Sok pénzt tesz a pénztárcájába, hogy minél többet költhessen. 

c) Tanulmányozza a termékek címkéjét, csomagolását és összetevőjét, mielőtt megveszi. 

d) Csak azt veszi meg, amire szüksége van. 

 

5. Milyen természetes anyagokkal helyettesíthetők a környezetszennyező tisztítószerek? 

a) dezoxiribonukleinsav, ribonukleinsav 

b) humusz, kurkuma 

c) benzin, aceton 

d) ecet, szódabikarbóna 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 1 pont, 

minden más esetben 0 pont 
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CS6 TESZTKÉRDÉSEK 
 

Karikázzátok be minden egyes kérdésnél az egyetlen jó válasz betűjelét! Minden helyes válasz 1 pont. 
 

1. Mi tartozik a NEM MEGÚJULÓ energiaforrások közé?  

a) Nap 

b) Szél 

c) Szén 

d) Víz 

 

2. Miért veszélyesek az atomerőműben keletkező radioaktív anyagok?  

a) Súlyos betegségeket okoznak. 

b) Károsítják az ózonréteget. 

c) Lassítják a felhőképződést. 

d) A légtérbe kerülve eltakarják a napot. 

 

3. Honnan származik a legtöbb megújuló energia?  

a) Szélből  

b) Vízből  

c) Szénből 

d) Napból  

 

4. Melyik folyamat használja a legtöbb energiát otthonunkban?  

a) A ház biztonsági rendszerének működtetése. 

b) A ház fűtése és a hűtése. 

c) Az elektromos árammal működő konyhai eszközök használata. 

d) Az egyes helyiségek kivilágítása. 

 

5. Milyen állatokkal foglalkozik az ornitológus? 

a) orrszarvúakkal 

b) madarakkal 

c) hüllőkkel 

d) ormányos medvékkel 

 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 1 pont, 

minden más esetben 0 pont 
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CS9 TESZTKÉRDÉSEK 

Karikázzátok be minden egyes kérdésnél az egyetlen jó válasz betűjelét! Minden helyes válasz 1 pont. 
 
 
 

 
1. Melyik kémiai anyag okozhat egészségügyi problémákat a primőr zöldségekben való 

felhalmozódásával? 

a) nitrát 

b) tiarát  

c) naftál 

d) karbonát 

 

2. Melyik fokozottan védett élőlény szerepel a 20 forintos pénzérméken? 

a) magyar nőszirom 

b) magyar kikerics 

c) magyar zergevirág 

d) magyar szegfű 

 

3. Melyik fokozottan védett élőlény szerepel az 5 forintos pénzérméken? 

a) bütykös hattyú 

b) nagy kócsag 

c) jégmadár 

d) dankasirály 

 
4. Melyik fokozottan védett élőlény szerepel az 50 forintos pénzérméken? 

a) kerecsensólyom 

b) feketerigó 

c) házi veréb 

d) búbos banka 

 
5. Mit jelent az ökológiai lábnyom kifejezés? 

a) Az egyes országokban átlagosan hányas cipőt hordanak az emberek. 

b) Mekkora földterület szükséges az emberek igényinek a kiszolgálására. 

c) Hány embert képes a Föld eltartani. 

d) A civilizáció hatása a földi életre. 

 

 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 1 pont, 

minden más esetben 0 pont 
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CS10 TESZTKÉRDÉSEK 

Karikázzátok be minden egyes kérdésnél az egyetlen jó válasz betűjelét! Minden helyes válasz 1 pont. 
 
 
 
 

1. Melyik anyag okoz ősszel mérgezési tüneteket a borospincékben? 

a) szén-monoxid 

b) oxigén 

c) víz 

d) dihidrogén-monoxid 

 
2. Mit kell csinálni a használt étolajjal, ha nem akarjuk terhelni a környezetet és meg akarjuk őrizni az 

egészségünket? 

a) Kiöntjük a mosogatóba. 

b) Összegyűjtjük egy műanyag palackba és a szelektív gyűjtőbe visszük. 

c) Újra felhasználjuk további ételek sütéséhez. 

d) Összegyűjtjük egy edénybe és betesszük a szemetesbe. 

 
3. Mennyi víz kell egy pohár tej előállításához? 

a) 2 liter 

b) 20 liter 

c) 200 liter 

d) 2000 liter 

 
4. Világviszonylatban 12 emberből hány ember nem jut tiszta ivóvízhez? 

a) 1 

b) 1,5 

c) 2 

d) 5 

 
5. A világon hány éve használnak fát papír előállítására? 

a) 2000 éve 

b) 150 éve 

c) 60 éve 

d) 5 éve 

 

 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 1 pont, 

minden más esetben 0 pont 


