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MEGOLDÁSOK 
 

I. FENNTARTHATÓSÁG (1. forduló) 

I.1. Kinek a nevéhez fűződik a fertőtlenítő kézmosás bevezetése a kórházakban?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) Albert Schweitzer 

b) Semmelweis Ignác 

c) Jókai Mór 

d) Kukorica Jancsi 

 

I.2. Mivel foglalkozik az UNICEF világszervezet? Jelöljétek meg a helyes választ!    4 pont 

a) veszélyeztetett állatok megmentésével 

b) szélerőművek építésével 

c) a gyermekek jogaival 

d) árvízi menekültek megmentésével 

 

I.3. Melyik anyagot használják vízkőoldásra egy környezetbarát háztartásban? Jelöljétek meg a helyes választ! 4 pont 

a) ecetet 

b) cukrot 

c) szódabikarbónát 

d) vazelint 

 

I.4. A klímaváltozás egyik kiváltója az üvegházhatást okozó szén-dioxid. Fák ültetésével nemcsak a légkör szén-dioxid 
tartalmát csökkentjük, hanem az oxigén tartalmát is növeljük. A vízparti fák árnyékukkal csökkentik az élővizek (patakok, 
tavak) felmelegedését, így is segítik a vízben tartani a víz oxigén tartalmát. Hogyan nevezik azt az élettani folyamatot, 
amelynek során a növények szén-dioxidot kötnek meg és oxigént termelnek? 

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) fotoszintézis 

b) kemoszintézis 

c) analízis 

 

I.5. Az élővizek vízhőmérséklete hogyan függ össze a víz oxigén-tartalmával? 

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) meleg vízben több oxigén oldódik, mint a hidegben 

b) hideg vízben több oxigén oldódik, mint a melegben 

c) hideg vízben ugyanannyi oxigén oldódik, mint a melegben 
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I.6. Egy forgalmas út mellett álló terebélyes fa lomkoronájával fékezi a szelet és mérsékli a zajt. Egy átlagos nyári napon 
több liter vizet szív fel a talajból, ezzel is fontos szerepet tölt be a víz természetes körforgásában. Ezek mellett számos 
állat számára biztos táplálékforrás és békés búvó- és fészkelő helyként szolgál.  Milyen természetvédelmi szerepe van 
még a városi fáknak? Válasszátok ki a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)!    4 pont 

a) Jelenetős mennyiségű port fognak fel a levegőből. 

b) Légköri nitrogént termelnek. 

c) Levelükön keresztül vizet párologtatnak el, frissítve ezzel a levegőt.  

 

I.7. A Fenntartható Fejlődési Célok a nemzetközi fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködés céljait 
foglalják össze. Az ENSZ által meghatározott 17 cél mindegyikét külön kis piktogram jelöli. Derítsétek ki, melyik célt 
mutatja ez a piktogram! Jelöljétek meg a helyes választ!       4 pont 

 

 
 

a) Egészség és jóllét 

b) Barátság és szerelem 

c) Fellépés a szívritmuszavarok ellen 

d) Nemek közötti egyenlőség 

 

I.8. Mi a jelentése a következő jelzésnek? Jelöljétek meg a helyes választ!     4 pont 

 

 
 

a) UNESCO Ember és Bioszféra Program 

b) ENSZ Magyar-Belga-Francia együttműködés 

c) Francia-olasz nemzeti parkok szövetsége 

d) MAB Magonc védelmi terület 
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I.9. Hogyan lehet megelőzni a fertőző kórokozók okozta betegségeket?  

Válasszátok ki, és jelöljétek meg a jó tanácsokat! (Többet is megjelölhettek!)    4 pont 

a) Ne igyál csapvizet! 

b) Étkezés előtt moss kezet! 

c) Betegen ne járj iskolába! 

d) Kerüld a védőoltásokat! 

e) Rendszeresen takarítsd a szobádat! 

f) Ne tedd a hűtőbe a maradék ételt! 

 

I.10. Hogyan előzhető meg a fényszennyezés?  

Válasszátok ki, és jelöljétek meg az állítások közül az igazakat! (Többet is megjelölhettek!)   4 pont 

a) Éjszakára eloltjuk a villanyokat. 

b) Napsütéses napokon behúzzuk a függönyöket az ablakokon.  

c) Éjjellátó szemüveget hordunk éjszaka. 

d) Közvilágításhoz mozgásérzékelő fényforrásokat használunk. 

 

I.11. Az alábbiakban néhány érdekességet olvashattok a civilizációs életforma áldozatává vált méhek megmentéséről 
szóló kutatások eredményeiről.  

Ezek közül válasszátok ki, és jelöljétek meg az igaz állításokat! (Többet is megjelölhettek!)   4 pont 

 
a) Ha a termőföldek egynegyedét mézelő fűszer- és takarmánynövényekkel népesítjük be, az megállíthatja a méhek 
pusztulását.  

b) Az élelmiszernövények több mint 80 százalékának szüksége van a beporzásra. 

c) A világon minden országban betiltották a méheket pusztító rovarölő szereket.  

d) Megfelelő gyakorlattal a termő növényeket az emberek jóval hatékonyabban porozzák be, mint a méhek. 

e) Sokat tehetünk a vadméhek védelméért, ha városi parkokban, kertjeinkben vagy akár az erkélyeinken vadvirágokat 
vagy mézelő dísznövényeket ültetünk.  
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I.12. A tőzeglápok ritka növényeknek és állatoknak adnak otthont, ezért természetvédelmi oltalom alatt állnak. Emellett 
nagy mennyiségben képesek a szén-dioxidot elnyelni a légkörből. Vigyázzunk rájuk!  

Az alábbi állítások közül válasszátok ki, és jelöljétek meg a helyes állítást!     4 pont 

a) A szén-dioxidban gazdag tőzeggel borított élőhelyek jól bírják a szárazságot.  

b) A Föld 33 százalékát borítja tőzeg, ezek a területek tárolják a talajban megkötött szén-dioxid 3 százalékát.  

c) Az ország legkeletibb részének természeti kincseit az Aggteleki Nemzeti Park óvja, melynek egyik leghíresebb, 
fokozattan védett területe a szőcei tőzegmohás láprét.  

d) A szőcei tőzegmohás láprét Magyarországon egyedülálló, igazi különlegesség, természetvédelmi oltalom alatt áll. 

 

I.13. Az Európai Unió lakosságának több mint 80 százaléka városban él, ami az erőforrások hatékonyabb kihasználása és 
a kényelmesebb élet miatt nagy vonzerőt jelent, de ezek mellett sajátos problémákhoz is vezet. Ezek között említhető a 
túlzsúfoltság; a zöld, természetes környezet hiánya; a koncentrált szennyezés a szmog; a közlekedési dugók stb.                       
A problémák kezelésére egyre több kezdeményezés indult el a fenntartható, élhető városok kialakítására. Gondoljátok 
át, melyek azok a kezdeményezések, amelyek segítik ezeknek a céloknak a valóra válását!  

Válasszátok ki, és jelöljétek meg az állítások közül az igazakat! (Többet is megjelölhettek!)    4 pont 

a) Közösségi kertek, zöld tetők létrehozása. 

b) Tömegközlekedési hálózat fejlesztése, a közösségi közlekedés népszerűsítése. 

c) Bevásárlóközpontok létesítése a városközpontokban. 

d) Szelektív hulladék és zöld hulladék rendszeres begyűjtése. 

e) Kerékpáros közlekedés korlátozása. 
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I.14. Sulimatek – avagy mennyi papírt használunk fel a tanuláshoz? Tegyük fel, hogy a füzeteket, szótárakat, 
tankönyveket, munkafüzeteket, beadandókhoz és dolgozatokhoz használt papírokat, a kiosztott feladatlapokat, a 
rajzlapokat, a naplókat és ellenőrzőket, iskolai dokumentációhoz használt papírt összeadva, egyetlen diákra kb. napi 10 
papírlap jut.  Számoljátok ki, hogy évente hány papírlapot használ fel Magyarországon 1 685 000 gyerek (az óvodástól a 
középiskolásig) egy tanév 180 tanítási napja alatt! Ezt a számot írjátok fel, mert a következő feladatban szükségetek lesz 
rá! Csak egy számot írjatok!           4 pont 

Számítás: 1 685 000 x 10 = 16 850 000 lap/nap, akkor az 16 850 000 x 180 = 3 033 000 000 db, azaz 3 milliárd és 33 
millió az évente használt papírlapok száma. 

 

I.15. Ha egy csomag A4-es papírlap 500 lapot tartalmaz és 2,5 kg, akkor egy évre hány kg papírt kell előállítani, hogy ezt 
az igényt kielégítsük? Ezt a számot írjátok fel, mert a következő feladatban szükségetek lesz rá!  

Csak egy számot írjatok!           4 pont 

Számítás: 3 033 000 000/500 = 6 066 000 x 2,5 = 15 165 000 kg (15 165 tonna)  

 

I.16. Ha 1 tonna fehér papír előállításához 1700 kg fa (kb. 15-17 fa) szükséges, ami azt jelenti, hogy átlagosan 16 fát 
vágnak ki érte, akkor hány fát kell kivágni az előző feladatban kapott papírmennyiség előállításhoz?  

Csak egy számot írjatok!           4 pont 

Ha 1 tonna fehér papír előállításához 1700 kg fa (kb. 15-17 fa) szükséges, ami azt jelenti, hogy átlagosan 16 fát vágnak 
ki érte, akkor hány fát kell kivágni az előző feladatban kapott papírmennyiség előállításhoz?  

Számítás: 15 165 tonna x 16 = 242 640 db fát vágnak ki. 

 

I.17. Kinek a nevéhez fűződik a C-vitamin felfedezése? 

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) Szent-Györgyi Albert 

b) Rubik Ernő 

c) Obi Van Kenobi 

 

I.18. Melyik az az állat, amelyik - az emberen kívül - nem tudja előállítani a C-vitamint?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) tengerimalac  

b) kacsacsőrű emlős  

c) orrontó furkász  

 

I.19. Mit okoz a K-vitamin hiánya?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) hasfájást 

b) vérzékenységet 

c) bárányhimlőt 

 

I.20. Melyik vitamin játszik fontos szerepet a bőrünk épségének megőrzésében? 

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) C-vitamin  

b) D-vitamin  

c) A-vitamin  
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I.21. Az A-vitamin milyen folyamathoz szükséges?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) fütyülés  

b) légzés  

c) látás  

 

I.22. Miért szükséges a D-vitamin? 

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) alapvető fontosságú a csontjaink növekedéséhez 

b) megőrzi a testhőmérsékletünket 

c) eltűnteti ráncokat 

 

I.23. Milyen készítményekben találkozhatunk gyakran az E-vitaminnal? 

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) energiaitalokban, teákban 

b) testápolókban, arckrémekben 

c) péksüteményekben 

 

I.24. Melyik vitamin játszik kiemelkedő szerepet a vérképzésben? 

Jelöljétek meg a helyes választ!          4 pont 

a) V3-vitamin 

b) Mi6-vitamin 

c) B12-vitamin 

 

I.25. Az energia a mindennapjaink része: energiával fűtjük a lakásokat, működtetjük az elektromos berendezéseket. 
Tehát mindennap használunk valamilyen energiát: ha meg akarunk egy ételt melegíteni vagy éppen porszívózni, zenét 
hallgatni akarunk. Jelöljétek meg az igaz állításokat!        4 pont 

a) Az energia nem keletkezhet a semmiből, csak átalakulhat egyik energiafajtából a másikba. Például ha 
bekapcsoljuk a villanyvilágítást, akkor a villamos energia átalakul fényenergiává.  

b) A háztartásokhoz felhasználható energiát kizárólag nem megújuló energiaforrásokból nyerhetjük. 

c) A megújuló energiaforrások korlátozott mértékben áll az emberiség rendelkezésére. 

d) Megújuló energiaforrás például a biomassza. 
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II. KÖZLEKEDÉS (2. forduló) 

 

II.1. Hogyan lehet környezetkímélő módon közlekedni?  

Jelöljétek meg a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)!      6 pont 

o Ha autóval visznek az iskolába, egyedül utazz, így egész úton hallgathatod a kedvenc zenédet! 

o Ha teheted, utazz tömegközlekedési eszközzel! Rövid útszakaszon gyalog vagy kerékpárral közlekedj! 

o Szervezzenek telekocsikat az egymáshoz közel lakó családok, így csökkenthető a városi közlekedésből fakadó, 
a globális felmelegedéshez is hozzájáruló légszennyező anyagok kibocsájtása. 

 

II.2. Az autóval való közlekedés rengeteg légszennyező anyagot, többek között szén-dioxidot juttat a levegőbe. 
Lehetőség szerint közlekedjetek gyalog vagy kerékpárral, ha nem lehet, szálljatok villamosra, metróra, buszra vagy 
vonatra!  

Az alábbi megállapítások közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!   6 pont 

o Egy autó egy liter benzin elégetésével 23 kg szén-dioxidot juttat a levegőbe. 

o Az autójában egyedül utazó ember kilométerenként háromszor annyi szén-dioxidot bocsát ki, mint az, aki 
vonattal utazik. 

o A Földön évente több mint 50 millió új autót gyártanak. 

o A közlekedési eszközök közül a kerékpárnak a legkisebb az üzemelési széndioxid-lábnyoma egy főre számítva. 

 

II.3. Az emberek a megfelelő közlekedési eszköz kiválasztásánál több szempontot is figyelembe vesznek. Ilyenek például 
a távolság, a gyorsaság, a kényelem vagy az olcsóság. A környezettudatosan közlekedők egyre gyakrabban veszik 
figyelembe az egészségügyi hatások és a fenntarthatóság szempontjait is. A környezettudatosságot figyelembe véve 
melyik az iskolába járás legideálisabb módja?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          6 pont 

o gyaloglás vagy biciklizés 

o vonat 

o autóbusz 

o autó 

o helikopter 

 

II.4. Milyen fontos jellemzői vannak a környezetbarát közlekedési eszközöknek?  

Jelöljétek meg a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)!       6 pont 

o kevésbé veszélyeztetik a lakosság egészségét 

o nagyobb méretűek 

o kevesebb üzemanyagot felhasználnak fel 

o az ember kényelmi igényeit maximálisan kielégítik 

o lehetőség szerint megújuló energiaforrások felhasználásával működnek 

 

II.5. Számoljátok ki, hány 5 személyes autóval lehetne elszállítani egy Combino villamos összes utasát, ahol 365 hely van? 

Megoldásként csak egy számot írjatok!          6 pont 

Válasz: 73 (365/5) 
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II.6. Melyik magyar feltaláló nevéhez fűződik a villámdelejes forgony?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          6 pont 

o Jedi Ákos 

o Jedlik Ányos 

o Redőny Álmos 

o Jenerák Ágota 

 

II.7. A gépkocsik hajtóanyaga még ma is leggyakrabban a benzin, amely a belső égésű motorokban többek között szén-
dioxiddá ég el. Ugyanilyen elven hajtja a bioetanol is az autókat, ami alternatív üzemanyagot jelenthet a benzin mellett. 
Miből készül a bioetanol? Jelöljétek meg a helyes választ!        8 pont 

o Bálnazsírból 

o Cukor- és keményítő tartalmú növényekből 

o Olyan kozmetikai kenőcsökből, amelyeknek lejárt a szavatossága 

o Tevék púpjában lerakódott zsiradékból 

o Olajos magvakból 

 

II.8. Mit jelent a SZMOG kifejezés?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          6 pont 

o Dohánytermékek elégetéséből származó füst angol elnevezése. 

o Forgalmas nagyvárosokban jellemző légköri jelenség elnevezése, ami az erősen szennyezett levegő és a 
kedvezőtlen meteorológiai körülmények hatására alakul ki. 

o Angol kutatók által támogatott és államilag finanszírozott környezetbarát közlekedési eszközöket forgalmazó 
nagyvállalat elnevezése. 

o London belvárosában működő tömegközlekedési nagyvállalat elnevezése, mint Magyarországon a BKK. 

 

II.9. Melyek a kerékpár kötelező tartozékai?  

Jelöljétek meg a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)!      8 pont 

o hangjelző berendezés 

o hangtompító 

o fehér első-, piros hátsólámpa 

o piros színű bőrhuzat 

o elöl fehér, hátul piros prizma 

o első kerékre két darab borostyán színű prizma 

o működő fékek 

o működő kormánymű 

 

II.10. Mit jelent az alábbi kresztábla? Jelöljétek meg a helyes választ!     6 pont 

o gyerekek csak kézenfogva sétálhatnak a kerékpárok mellett 

o fehér kerékpárral csak a fehér csík mentén szabad haladni 

o osztott gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a bal oldalon közlekedhet 
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II.11. Az Európai Mobilitás Héthez és az Élelmezési Világnaphoz kapcsolódóan Magyarországon 2018-ban immár hatodik 
alkalommal indítottak kampányt, hogy iskolás gyerekek körében népszerűsítsék a kerékpáros közlekedést és a tudatos 
táplálkozást. Milyen fontos jellemzői voltak ennek a kampánynak?  

Jelöljétek meg a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)!       8 pont 

 
o A kampány a „Mozdulj a klímáért!" elnevezést kapta. 

o A kampány népszerűsítésére Spanyolországból hozattak zöld almákat, amelyeket a résztvevők közösen 
fogyasztottak el a kerékpárút végén. 

o A kampány ideje alatt ún. zöld mérföldeket gyűjtöttek a részvevők. 

o A klímavédelem szorosan összefügg az élelmiszertermeléssel és a tudatos élelmiszervásárlással, táplálkozással. 

o A klímavédelem szempontjából teljesen mindegy, mivel közlekedünk, mivel táplálkozunk. 

o A kerékpáros közlekedés nemcsak a klímavédelem szempontjából kiemelt jelentőségű, hanem az egészséges 
életmód fenntartása miatt is. 

 

II.12. Mindennapi döntéseinkkel, fogyasztási szokásainkkal hatással vagyunk olyan környezeti folyamatokra, mint az 
éghajlatváltozás, a vízszennyezés és a légszennyezés. Tehát mindannyian felelősek vagyunk a klímaváltozásért, ezért 
együtt kell tennünk azért, hogy a Föld élhető maradjon.  

Jelöljétek meg az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!       8 pont 

o A Föld népessége egyre nő, becslések szerint 2050-re több mint tízmilliárdan leszünk, így még nagyobb 
nyomásnak lesznek kitéve a természeti erőforrások. 

o A Föld természeti erőforrásai folyamatosan meg tudnak újulni, így nem érdemes energiát fektetni a 
környezetvédelembe. 

o A globális felmelegedés folyamatát megállítani már nem tudjuk, azonban még mindig van időnk lassítani. 

o A klímaváltozás következménye lehet többek között a tápanyagforrás csökkenésből adódó éhínség, a vízhiány, 
a légszennyezettségből fakadó betegségek. 

o A globális felmelegedésnek köszönhetően a jövőben egyre többször számíthatunk szélsőséges időjárásra, 
amely jelentős környezeti és gazdasági károkat okoz. 
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II.13. Mit tehetünk a klímaváltozás ellen?  

Jelöljétek meg az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!       8 pont 

o Csomagolópapír helyett használjunk nejlon zacskót! 

o Igyekezzünk csökkenteni a hulladék mennyiségét! 

o Gyűjtsük szelektíven a hulladékot! 

o Ne komposztáljunk! 

o Autó helyett használjuk a tömegközlekedést! 

o Télen ne gyalogoljunk vagy üljünk kerékpárra! 

o Ültessünk fát! 

o Égessünk szemetet! 

 

II.14. A Fenntartható Fejlődési Célok a nemzetközi fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködés céljait 
foglalják össze. Az ENSZ által meghatározott 17 cél mindegyikét külön kis piktogram jelöli. Derítsétek ki, melyik célt 
mutatja ez a piktogram! Jelöljétek meg a helyes választ!       6 pont 

 

 
 

o Fellépés a klímaváltozás ellen 

o Fellépés a klímaváltozásért 

o Akciók a klímaberendezésekért 

o Akciófilmek a klímáért 

 

II.15. Számoljátok ki, mennyibe kerül saját gépkocsival egy hétvégi nagybevásárlás 20 km-es távolságban, ha az autó 7,5 l 
benzint fogyaszt 100 km-en, amelynek 360 Ft/l az ára? Megoldásként csak egy számot írjatok!  6 pont 

Megoldás:  

Autónk fogyasztása: 40 km-t teszünk meg az úticélig. Ha 7,5 l a 100 km-re vetített fogyasztás, akkor 1 km:  

  7,5/100=0,075 l az egy km-re vetített fogyasztás  

  40 km esetén ez: 40*0,075 l = 3 l 

3 l benzin költsége: 3*360 Ft/l = 1080 Ft  
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III. VÍZ (3. forduló) 

 

III.1. A Tisza Magyarország egyik legnagyobb, legszebb folyója. Vízgyűjtő területének vizes élőhelyei magas természeti 
értékeket képviselnek. Tudjátok-e, melyik folyóba torkollik?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          5 pont 

a) Drivebe 

b) Deltába 

c) Dunába 

d) Drávába 

 

III.2. Kisebb-nagyobb tavak jellegzetes lakója a hanyattúszó poloska. Tudjátok-e, hogyan mozog a vízben?  

Jelöljétek meg a helyes választ!           5 pont 

a) a víz felszínén lebeg 

b) a hátán úszik 

c) a víz felszínén szaladgál 

d) a meder alján mászik 

 

III.3. A csapvíz nem csak kémiailag tiszta vizet tartalmaz, hanem különböző oldott ásványi anyagokat is, amelyek a vízkő 
kialakulásához vezetnek. Melyik az a kémiai reakció, ami ezt a folyamatot leírja?  

Jelöljétek meg a helyes választ!           10 pont 

a) KCO3 + H2CO3 ↔ K(HCO3)2 

b) FeCl2 + H2O ↔ Fe(HCl)2O 

c) CaCO3 + H2CO3 ↔ Ca(HCO3)2 

d) CaCO3 + H2O ↔ CaC(HO2)2 

 

III.4. Nagy folyóink vizeit nemcsak a benne élő állatok, hanem mi emberek is élvezzük, használjuk. Tisztaságuk megőrzése 
ezért is fontos számunkra. Tudjátok-e, melyik neves személyiséghez fűződik a magyarországi evezőssport meghonosítása 
és az első csónakház létrehozása? Jelöljétek meg a helyes választ!      5 pont 

d) Gróf Széchenyi István 

e) Hajós Alfréd 

f) Petőfi Sándor 

g) Vízi Domokos 

 

III.5. Nagyon sok természettudományos műveltségi terület foglalkozik a vízzel, szakszavaiban használja a „víz” szót. 
Tudjátok-e, mit nevezünk vízválasztónak? Jelöljétek meg a helyes választ!     5 pont 

a) két szomszédos vízfolyás vízgyűjtő területe közötti határvonalat 

b) a csapvizet és az ásványvizet megkülönböztető tesztcsíkot 

c) az élővizekből kiszűrhető szennyezéseket elválasztó anyagot 

d) tavaszi áradásokat előidéző napokat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzgy%C5%B1jt%C5%91_ter%C3%BClet
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III.6. A tengervíz sómentesítése megoldás lehet a világ ivóvízproblémájára. Az eljárás széles körű elterjedésének azonban 
előre nem látott akadályai vannak. Gondoljátok át, mik lehetnek ezek!  

Jelöljétek meg a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)!       10 pont 

a) Rendkívül költséges, ezért csak a gazdag országok engedhetik meg maguknak, hogy így állítsanak elő ivóvizet. 

b) Az így nyert ivóvíz emberi fogyasztásra nem alkalmas. 

c) A tengerek vízszintje jelentősen csökkent az eljárás alkalmazása során. 

d) Az üdítős italok széles körű elterjedése miatt már nincs igény ivóvíz előállítására. 

e) A visszamaradó só elhelyezése problémát jelent. 

f) A eljárás rendkívül energiaigényes, emiatt az eljárához szükséges energia előállítása jelentősen megterheli a 
környezetet. 

 

III.7. Patakok, folyók jellegzetes apró állata látható a képen. Tudjátok-e, hogyan nevezik?  

Jelöljétek meg a helyes választ!           5 pont 

 
a) agancsorrú rákocska 

b) bolharák 

c) cérnarák 

d) daphnia 

 

II.8. Milyen vizes élőhelyekre jellemző madár látható a képen?  

Jelöljétek meg a helyes választ!           5 pont 

 
a) vízi veréb 

b) vízirigó 

c) vízmadár 

d) vízi cinke 
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III.9. Manapság egyre többen oltják szomjukat műanyag palackos ásványvízzel, üdítőitallal. Ez azonban globális 
környezetvédelmi problémát okoz világunkban. Tudjátok-e, mennyi ital fogy világszerte műanyag palackos 
kiszerelésben? Jelöljétek meg a helyes választ!         10 pont 

a) Másodpercenként 20 ezer darab 

b) Percenként 20 ezer darab 

c) 10 percenként 20 ezer darab 

d) 10 másodpercenként 20 ezer darab 

 

III.10. Magyarországon minden évben megrendezik a PET Kupát. Mi történik ezen az eseményen?  

Jelöljétek meg a helyes választ!          10 pont 

a) A Tiszán PET palackokból önkéntesek hajókat készítenek, amivel elindulnak és közben összeszedik a folyóban a 
szemetet. 

b) Zalaegerszegen országos tudásversenyt rendeznek középiskolásoknak a PET palackokról. 

c) A Greenpeace PET palackokból 40 méter magas kupát épít Budapesten, ezzel szemléltetve, milyen sok PET palackot 
használunk. 

d) PET palackokból készült járművek versenyeznek egymással Mogyoródon. 

 

III.11. A vízbe került mikroműanyagok egyre nagyobb környezetvédelmi problémákat okoznak napjainkban. Mik azok a 
mikroműanyagok? Hogyan keletkeznek? Jelöljétek meg az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)! 10 pont 

 

 
 

a) Általánosan az öt milliméternél kisebb műanyagdarabokat nevezik mikroműanyagoknak. 

b) A mikroműanyagok keletkezését a műanyagok szétesését eredményező környezetben zajló folyamatok 
okozzák.  

c) A mikroműanyagok szennyvíztisztító telepeken, felszíni vizekben (folyókban és tavakban), tengerekben, 
óceánokban, sőt még a talajvízben is előfordulnak .  

d) Mikroműanyagokat már különböző vízi élőlények (halakban, kagylókban és egyéb gerinctelenekben) 
szervezetében is kimutatták.  
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III.12. Egy sárga tengeralattjáró 3 hónapos kalandra indul a Nautilus-tengeren. A szerencsés utazás egyik feltétele a 
legénység napi ellátása étellel és itallal. A kapitány nem tudja eldönteni, hogy hordóban csapvizet vagy palackokban 
ásványvizet vigyen magával. Segítsetek eldönteni, környezetvédelmi és gazdasági szempontból melyiket érdemes 
választania. Az alábbi állítások közül válasszátok ki, és jelöljétek meg a helyes állítást!   5 pont 

a) Az ásványvíz gazdaságosabb, mert a legénység kimért adagokban kapja a napi vízadagját. 

b) A csapvíz környezetvédelmi szempontból jobb megoldás, mert használata után nem termel hulladékot. 

c) A csapvíz tárolása nem megoldható egy ilyen utazásra. 

d) Az ásványvíz a tengerbe öntve természetvédelmi veszélyt jelent a tengerek élővilágára.  

 

III.13. Napjainkban egyre több ember él városban. A városvezetés egyik legnagyobb kihívása, hogy minden városlakóhoz 
eljuttassa a napi vízmennyiséget. Ehhez egy jól működő vízvezetékrendszer a legjobb megoldás. Hogyan nevezik azt az 
építményt, amely biztosítja az állandó víznyomást ezekben a rendszerekben?  

Jelöljétek meg a helyes választ!           5 pont 

a) víztorony 

b) víznyomásház 

c) vízfelhőkarcoló 

d) vízi daru 

 

III.14. Ha Peti naponta kétszer mos fogat úgy, hogy közben folyik a csap, akkor évente 4380 liter vizet használ el. Ákos, 
aki szintén kétszer mos fogat naponta, de amíg mossa a fogát, elzárja a csapot, 730 liter vizet használ el évente. Hány 
literrel kevesebb vizet használ el Ákos a fogmosáshoz naponta?  

Megoldásként csak egy számot írjatok!          5 pont 

Megoldás: Ha Peti naponta kétszer mos fogat úgy, hogy közben folyik a csap, akkor évente 4380 liter vizet használ el. 
Ákos, aki szintén kétszer mos fogat naponta, de amíg mossa a fogát, elzárja a csapot, 730 liter vizet használ el évente. 
Mennyivel kevesebb vizet használ el Ákos a fogmosáshoz évente? 4380-730= 3650 liter/365 nap = 10 liter 

 

III.15. A Földön a víz igen nagy mennyiségben van jelen. A Föld vízkészletének jelentős része a tengerekben és 
óceánokban van jelen, amely magas sótartalma miatt közvetlenül nem alkalmas sem ivóvíz-, sem iparivíz-felhasználásra, 
még mezőgazdasági célokra sem. A fennmaradó édesvíz nagy része jég formájában található meg. Közvetlen ivóvíz-
kitermelésre a felszíni vizek, a folyók, a tavak édesvizei, és a felső rétegvizek alkalmasak. A Föld összes vízkészletének 

hány százaléka elérhető ivóvíz? Jelöljétek meg a helyes választ!     5 pont 

a) 30 % 

b) 3 % 

c) 0,3 % 

d) 0,03% 

 


