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1. Magyarországon 2019-ben melyik növény és állat kap nagyobb figyelmet?  

A megoldásokat írjátok a pontozott vonalra! (4 pont) 

 Az év fája:   sajmeggy  

 Az év vadvirága:  magyar zergevirág  

 Az év madara:   gólyatöcs  

 Az év emlőse:   eurázsiai hiúz  

2. Melyik zöld jeles napot ünnepeljük a következő időpontokban? Az elnevezést írjátok a pontozott vonalra! (4 pont) 

 Február 2.   vizes élőhelyek világnapja  

 Március 22.   víz világnapja  

 Október 4.   állatok világnapja 

 Június 5.   környezetvédelmi világnap  

 November utolsó péntekje: Ne vásárolj semmit! nap  

3. Kössétek össze a következő szavakat, jeleket a helyes meghatározásukkal! (4 pont)  

1. SZMOG  a. műanyag palack készítéséhez felhasznált kémiai anyag  

2. PET   b. államok közti együttműködést elősegítő nemzetközi szervezet 

3. ENSZ   c. háztartási eszközöknél az energiatakarékos termék jele 

4. A+++   d. füstköd, szennyezett levegőjű nagyvárosokra jellemző légköri jelenség  

5. FSC    e. fenntartható erdőgazdálkodásból származó termék jele 

Megoldás: 1.d., 2.a., 3.b., 4.c.,5.e. 

4. Mennyi víz szükséges az alábbi termékek előállításához? Kössétek össze a megfelelőket! (4 pont) 

egy darab pamut póló     185 liter  

egy darab A/4-es lap     10 liter 

egy darab alma      70 liter 

egy csomag chips     2000 liter 

5. Mi a neve az egyes termékek előállításához szükséges víz mennyiségét jelző fogalomnak?  

A megoldást írjátok a pontozott vonalra! (2 pont) vízlábnyom  

6. Melyik a legértékesebb fém, amit a mobiltelefonból, mint elektronikai hulladékból ki lehet nyerni?  

A megoldást írjátok a pontozott vonalra! (2 pont) arany/platina/palládium (mindhárom fém jó megoldás) 

7. A 13 éves Sári naponta kétszer mosogat úgy, hogy közben folyatja a csapvizet, így összesen 30 liter vizet használ el.             
A 14 éves Liza, aki szeretne környezetbarát módon élni, szintén kétszer mosogat naponta, de előtte megtölti a 
mosogatót 3 liter vízzel és abban mossa el az edényeket. Mindketten 3 lábast, 14 tányért, 5 poharat és 38 evőeszközt 
mosnak egy alkalommal. Hány liter vizet tudna Sári megspórolni egy nap, ha mosogatáskor ő is – Lizához hasonlóan 3 
liter vízzel – töltené meg a mosogatót? Csak egy számot írjatok! (4 pont)  Megoldás: 30 liter – (2x3 liter) = 24 liter  

8. Számoljátok ki, hány csomag A/4-s méretű papírt tudna megspórolni egy átlagos irodai dolgozó évente, ha az 
egyoldalas nyomtatásról áttérne a kétoldalasra! Tegyük fel, hogy egy irodai dolgozó napi 20 papírlapot használ; évente 
50 héten át, 5 napot dolgozik és egy csomag 500 db A/4-s papírlapot tartalmaz. Csak egy számot írjatok! (4 pont) 

Megoldás: 50 hét x 5 nap x 20 db papír = 5 000 db papír /2 = 2 500 db papír /500 db papír/csomag = 5 csomag 

9. Kora tavasszal békák tízezrei vonulnak Farmoson, az élő- és telelőhelyükről a 311-es út és a vasút túloldalán lévő 
mocsárba. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság évek óta szervez ide békamentési akciókat. Segítsetek nekik a 
számolásban! Negyven ember, két nap alatt 1000 békát ment meg, ha mind a negyven ember, napi két órán át 

foglalkozik békamentéssel. Hány óra alatt ment meg 1000 békát húsz ember? Csak egy számot írjatok! (4 pont)  

Megoldás: 40 ember 2 napban 2 óra alatt 1000 békát ment meg, 20 ember 2 napban 2 óra alatt 500 békát ment meg, 
20 ember 1 napban 2 óra alatt 250 békát ment meg, akkor 20 ember 1000 békát 4 X 2 óra alatt = 8 óra alatt ment meg 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_%C3%A9s_ter%C3%BCletek_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s
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10. Környezetünkben számtalan használati tárgy szelektíven gyűjtött hulladékból készült, ezért is érdemes külön gyűjteni 
a különböző hulladékfajtákat. X jellel jelöljétek az ezzel kapcsolatos hamis állításokat! (5 pont) 

X 6000 PET palack szükséges egy új pulóver elkészítéséhez. 

670 alumínium italos doboz elég egy új kerékpár legyártásához. 

X Egy európai ember kb. 54 tonna papírt használ el egy évben. 

X Egy PET palack lebomlása 5-10 évig tart. 

A PET palackok előállításához kőolaj és víz szükséges. 

11. Hogyan termel villamos energiát a vasúti közlekedés? Húzzátok alá a helyes választ! (2 pont) 

 A mozdonyokon levő áramszedővel. 

 A fékezéskor keletkező energia visszatáplálásával. 

  A vasúton szállított biciklik tekerésével. 

  A vasúti kocsikra szerelt napelemekkel. 

12. Balesetmentes kerékpározáshoz milyen védőfelszerelésre van szükség?  

X jellel jelöljétek az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)! (5 pont) 

X bukósisak 

X láthatósági mellény 

piros zokni 

karóra 

úszószemüveg 

13. Mit érdemes használni műanyag helyett a tízórai csomagolásához, Földünk megkíméléséhez? 

Húzzátok alá a legkörnyezetbarátabb megoldást! (2 pont) 

 italos kartondobozt 

 alufóliát 

 vászonzacskót 

 konzervdobozt 

14. A felsorolt hulladékok közül melyik nem kerülhet a komposztra?  
Húzzátok alá a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)! (4 pont)

 húsos ételmaradékok 

 hervadt virágok 

 falevelek 

 krumplihéj 

 felaprított gallyak 

 levágott fű 

 almacsutka 

 összetört üveg 

15. Mit jelent a TeSzedd! akció? Húzzátok alá a helyes választ! (2 pont) 

 A TeSzedd! egy olyan önkéntes program, amely során összegyűjtik az illegálisan eldobált hulladékot. 

 Az akció során nyáron, középiskolások bogyós gyümölcsöket – elsősorban málnát, szedret szednek. 

 Kanalas orvosságok biztonságos használatára buzdító program, elsősorban kisgyerekekhez szól. 

 Az utcán eldobott szemét felszedésére szervezett rendőrségi kampány. 

16. Húzzátok alá az alábbi szövegben az odaillő szavakat! (8 pont) 

A Duna vízminőségét nagymértékben befolyásolja az emberi tevékenység. Az 1980-as években például jelentős 
tápanyagterhelés érte, a szennyvíz sok esetben tisztítatlanul ömlött közvetlenül a Dunába. Ennek következményeként 
drasztikusan megnövekedett/lecsökkent a lebegő alga mennyisége a vízben. Az utóbbi évtizedekben jelentős 
környezetvédelmi beruházások történtek a Duna vízgyűjtő területén. A folyó felső szakaszán továbbá sorra épültek a 
víztározók, vízlépcsők, amelyek visszatartják a lebegő anyagot és a tápanyagokat. Ennek együttes következményeként 
a 2000-es évekre jelentősen csökkent/nőtt a Duna tápanyagterheltsége. Az utóbbi években a klímaváltozás 
következményeként vizének átlaghőmérséklete folyamatosan emelkedik/csökken, az aszályos időszakok miatt egyre 
többször magas/alacsony a vízállása.  

Leadott feladatlap időpontja:…………………….(max. 45 perc)  Összpontszám:…………………………(max. 60 pont) 


