REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐ
MEGOLDÁS
I. FORDULÓ
I.1. A busz alakú szófelhőből válasszátok ki a megfelelő szavakat és azok felhasználásával egészítsétek ki az alábbi
szöveget! A szavakat ragozni is lehet.
4 pont

A kétvágányú vasúti pálya csak harmadannyi
helyet foglal el, mint az autópálya, miközben
körülbelül ugyanannyi utast szállít. Azonos
teljesítményre
számítva
a
vasút
a
személygépkocsihoz
viszonyítva
mintegy
nyolcszor, a tehergépkocsihoz viszonyítva
harmincszor kevésbé szennyezi a levegőt. Aki
autóbusszal utazik, átlagosan huszadannyi
útfelületet foglal el, mint egy autózó.
I.2. Az autóval való közlekedés nemcsak a kipufogógáz miatt szennyezi a környezetet, hanem például azért is, mert
az autópályák építéséhez természetes növénytakaróval fedett területeket, többek között erdőket vágnak
keresztül. Milyen káros hatással van egy erdőre, ha keresztülvágják?
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!
4 pont
a) Megváltozik a mikroklímája, mert az aszfaltos utak sokkal melegebbek és kevésbé érvényesül a fák hűtő hatása.
b) Az erdő lakhatatlanná válik az állatok számára, emiatt elszaporodnak a gyomnövények.
c) Szegényebb lesz az élővilága, és sok vadállat elpusztul, miközben átmegy az autóúton és elüti egy autó.
d) A légszennyezettség miatt az örökzöld fenyőfák hamarabb virágzanak.

I.3. Kiket és mire figyelmeztet a következő tábla?
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állítást!

4 pont

a) Fekete gólyákat figyelmeztet egy kiadós vacsorára.
b) Békamentőket figyelmeztet, hogy térjenek le az útról.
c) Járókelőket figyelmeztet a fekete békák veszélyeire.
d) Autósokat figyelmeztet, hogy óvatosan vezessenek, mert békák vannak az úton.
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I.4. Mi okozza a vasúti közlekedés során a legnagyobb mértékű zajt?
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!

4 pont

a) Az utas tájékoztatásra használt hangosbemondó működése és az utasok beszélgetése.
b) A vonat zakatolása a sínek között lévő tágulási hézagok miatt.
c) A sínek és a vasúti járművek fém kerekeinek súrlódása.
d) Tehervonatokon az áru rakodása.

I.5. Mikor kötelező a kerékpározáshoz a láthatósági mellény viselése?
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!

4 pont

a) Lakott területen kívül, sötétedés után.
b) Rossz látási viszonyok között.
c) 230 km/h sebesség felett.
d) Védett területeken.
I.6. Melyik turistajelzés jelöli a forrásokhoz, kutakhoz, és az egyéb ivóvízvételi helyekhez vezető rövid leágazást?
Karikázzátok be a helyes választ!
2 pont

I.7. Hogyan lehet jól gazdálkodni a vízzel kertészkedés során?
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!
a) Kora reggel vagy késő délután öntözzünk, így kevesebb víz párolog el.
b) Évente egyszer elég alaposan öntözni.
c) A talajfelszínt takarjuk le mulccsal, így megóvjuk a kiszáradástól.
d) Esővízgyűjtőbe gyűjtsük a vizet a locsoláshoz.
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I.8. 2019-ben a képen látható állat lett az év kétéltűje. Ez az állat Magyarországon védett, természetvédelmi
értéke: 50 000 Ft. Élőhelye veszélybe került, mert egyre kevesebb a lárvák kifejlődéséhez szükséges tiszta, friss
vizű források, lassú folyású patakok száma. Válaszoljatok az állattal kapcsolatos kérdésekre!
4 pont

a) Hogyan nevezik ezt az állatot?

foltos szalamandra

b) Melyik nemzeti park jelképe?

Aggteleki Nemzeti Park

c) Hazánk melyik nagytáján gyakori?

Északi-középhegység

d) Milyen színű foltok tarkíthatják a sárgán kívül?

narancssárga/tűzvörös

I.9. Az I.8. feladatban szereplő állat életmódjára vonatkozó állítások közül húzzátok alá az igaz állításokat! 6 pont
növényevő
elevenszülő

mirigyei mérgező váladékot termelnek
lárvái tüdővel lélegeznek
éjszaka aktív a kifejlett példányok a vizet csak a szaporodási időszakban keresik fel

I.10. Mi jellemző a Duna partján található csápos kutakra?
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!

4 pont

a) Bárki számára nyitott vízlelőhelyek.
b) A kutakat jó minőségű, közlekedéstől elzárt utak kötik össze, ahol biciklizni lehet.
c) A kutakban összegyűlt esővíz kizárólag állatok itatására és öntözésre alkalmas.
d) A földalatti a kavicsrétegből gyűjtik össze a vizet.
I.11. A globális klímaváltozás hatására veszélybe került a Föld állatvilága. A hőmérséklet emelkedésével számos
élőhely pusztult el az ott élő állatokkal együtt. Az állatfajok kihalásának milyen hatása van a Föld egészének
élővilágára? A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!
4 pont
a)
b)
c)
d)

változatosabbá válik
szegényesebbé és ezzel sérülékenyebbé válik
a táplálékhálózat átrendeződik
új lakóterületek válnak elérhetővé az emberek számára
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I.12. A szemét ártalmatlanításának egyik fő módszere az égetés. Milyen káros anyagok vannak a szemét
elégetésével keletkező melléktermékben?
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!
4 pont
a) dioxin
b) oxigén
c) hidrogén
d) nehézfémek (higany, ólom)
I.13. Gondoljátok át, hogy élelmiszert miért érdemes helyben, a lakóhelyen vásárolni, ha csökkenteni szeretnénk
az ökológiai lábnyomunkat? A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)! 4 pont
a)
b)
c)
d)

Mert ott biztosan friss árut kapunk.
Nem kell hosszú kilométereket megtenni az árunak a termelőtől az árusig.
Tömegközlekedéssel vagy kerékpárral is megközelíthető.
Biztosan olcsóbb, mint bármelyik közeli bolt.

I.14. Mit jelent a képen látható logó? Húzzátok alá be a helyes választ!
a)
b)
c)
d)

Magyar alapanyagból, Magyarországon készült termék.
A termék kevesebb, mint 50 százaléka Magyarországon készült.
Hazai feldolgozású, külföldről hozott alapanyagból készült termék.
Külföldi termék.

I.15. Mit gondoltok, miért lehet olcsóbb egy a külföldi termék a magyar terméknél?
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2 pont

6 pont

Mert olcsó munkaerővel állítják elő.
Mert a szállítási költséget a magyar állam fizeti meg.
Mert kevesebb csomagolóanyagot használnak fel a csomagolásához.
Mert minden országnak más jogszabályai, adószabályai vannak, ezek is csökkenthetik a termékek árát.
Mert óriási tételben gyártanak egy-egy terméket, így alacsonyabb áron tudják értékesíteni.
Mert hatékonyabb technológiával állítják elő, mint a magyar termelők.

Összpontszám: 60 pont
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II. FORDULÓ
II.1. Földünk megőrzéséért mindannyiunknak tenni kell valamit, mert ha nem teszünk, hamarosan élhetetlenné
válik az élőlények – többek között az ember – számára. Ahhoz, hogy lépni tudjunk, ismernünk kell a Földünk
egyedi tulajdonságait és a bolygót érintő globális problémákat. Az alábbi kérdésekben jelöljétek meg a jó
válaszokat! Minden kérdéshez csak egy jó válasz tartozik.
8 pont
a)
1.
2.
3.

Mennyi idő alatt fordul meg a Föld a tengelye körül?
Egy nap alatt.
Egy hét alatt.
Egy hónap alatt.

b)
1.
2.
3.

Miért nélkülözhetetlen a Föld körüli ózonréteg?
Mert belégzése frissíti a tüdőt.
Mert ebből hull az eső a Földre.
Mert elnyeli a Nap káros ultraibolya-sugárzásának nagy részét.

c)
1.
2.
3.

Mi eredményezte az oxigéndús légkör kialakulását a Földön?
A vulkánok működése.
Az állatok légzése.
A növények fotoszintézise.

d)
1.
2.
3.

Mi a következménye annak, ha egy adott földrészre idegen élőlényeket telepítenek?
Semmi, mert minden élőlény csak az eredeti élőhelyén életképes.
Minden esetben gazdagodik az adott földrész állatvilága.
Összezavarhatja a táplálékláncot és ezzel az adott területre jellemző ökológiai egyensúlyt.

e)
1.
2.
3.

Melyik sarkvidéki jégpáncél alatt van valódi szárazföld?
Az északi sarkvidék jégpáncélja alatt.
A déli sarkvidék jégpáncélja alatt.
Mindkét sarkvidék jégpáncélja alatt szárazföld található.

f)
1.
2.
3.

Mely földrajzi képződmények foglalnak el nagyobb helyet a bolygón?
A szárazföldek.
Az óceánok.
A jégtáblák.

g)
1.
2.
3.

Hol található a legnagyobb összefüggő esőerdő a Földön?
Afrikában.
Ázsiában.
Dél-Amerikában.
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II.2. Egyes fák leveleiből, virágaiból finom teákat lehet főzni. Ám ahhoz, hogy valaki saját maga gyűjtsön teának
valót, ismernie kell a természetet, ismernie kell a fák leveleit, virágait. A felsorolt fák virágai körül jelöljétek meg
azt, amelynek nem szabad a virágát teának gyűjteni, mert mérgező.
2 pont
a)
b)
c)
d)

akácvirág
hársvirág
tiszafa virága
bodzavirág

II.3. Környezetszennyezést nemcsak a hulladék vagy a vegyi anyagok okozhatnak, hanem például a fény is.
A fényreklámok, a neves épületek díszvilágítását biztosító lámpák, az autók világítása, mint természetellenes
fényforrások zavarják az állatok életciklusát, életmódját.
A témához kapcsolódó állítások közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)! 4 pont
a) A tengeri emlősök a világítótornyok közelében telepednek meg, emiatt több utódot hoznak világra.
b) Az éjszakai kivilágítás megzavarja a madarakat az éjszakai pihenésben, emiatt megrövidülhet az életkoruk.
c) A dunavirág nevű kérész nőstényei fénycsapdaként repülnek bele az éjszaka világító lámpatestekbe, ami a
vesztüket okozza.
d) A fényszennyezés miatt az erdei állatok télen nem táplálkoznak, emiatt koratavasszal elpusztítják a rügyező
facsemetéket.
II.4. Tudjátok-e milyen állatok élnek a patakokban, tavakban és partjukat szegélyező vizes élőhelyen? Felismeritek
a képen látható állatokat?
Jelöljétek meg a jó válaszokat! Minden képhez csak egy jó válasz tartozik.
9 pont

a) SZITAKÖTŐ SZEME
b) POLOSKA FEJE
c) TEGZES PETÉJE

a) SZÚNYOG
b) MOLNÁRKA
c) KAKUKKFŰ
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II.5. Környezetünkben ma már számtalan felesleges olyan tárgy van, amely nélkül boldogan eléltek nagyszüleink.
Ilyen például a papírpohár vagy a szívószál. Ma már hozzászoktunk a használatukhoz, pedig egyszeri használat
után a kukában landolnak! Ez lehetne másként is!
Párosítsátok össze az alábbi egyszer használatos használati tárgyakat azokkal, amelyek használata
környezetkímélő megoldást jelenthet!
5 pont

1. papírpohár szívószállal

a. vászonzacskó

2. PET-palack vagy alumínium doboz, üdítő ital tárolásához

b. befőttes üveg

3. műanyag folpack vagy alufólia, szendvics csomagolására

c. papír- vagy textilszalvéta, uzsonnás doboz

4. neylonzacskó

d. kulacs vagy üvegpohár

5. műanyag edény, ételtároláshoz

e. betétdíjas üveg palack

Megoldás: 1.d., 2.e., 3.c., 4.a., 5.b.
II.6. Néha nagyon egyszerű lépések visznek minket közelebb ahhoz, hogy környezetbarát módon éljünk. Az alábbi
élethelyzeteknél jelöljétek meg a környezetbarát megoldásokat! Mindegyikhez csak egy jó válasz tartozik.
4 pont
Ha egy játékod elromlott…
a) szelektív gyűjtőbe vidd!
b) javíttasd meg!
c) vegyél újat!
Ha vásárolni indulsz…
a) a helyi piacra menj!
b) a szupermarketet válaszd!
c) interneten rendelj!
Ha iskolába mész…
a) válaszd a tömegközlekedést!
b) autóval érsz oda a leghamarabb!
c) sétálj vagy kerékpározz, így mozogsz is közben!
Ha meg akarsz szabadulni az almacsutkától
a) vidd a komposztálóra!
b) dobd a szemetesbe!
c) tedd a veszélyes hulladékgyűjtőbe!
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II.7. Ma már sok terméken megjelölik, hogy környezetbarát termékről van szó. Megoldás: 1.b., 2.d., 3.a., 4.c.
Párosítsátok össze az alábbi rajzokat a jelentésükkel!
4 pont
a) Szelektív gyűjtést igénylő elektromos berendezés.

1.

b) FAIR TRADE Magyarul méltányos kereskedelem. A címke
bizonyítja, hogy az adott termék méltányos árakon,
tisztességes munkakörülmények között lett előállítva,
valamint kiegyensúlyozott kereskedelmi feltételeken
alapuló gazdasági kapcsolatot is takar a fejlődő országok
dolgozói és gazdálkodói között.

2.

c) NOT TESTED ON ANIMALS Állatokon nem tesztelt
kozmetikum.

3.

d) FSC® (Forest Stewardship Council − Erdőgondnoksági
Tanács) A minősítés garantálja, hogy az adott termék olyan
erdőgazdaságból származik, ahol a kitermelés és az erdő
újratelepítése során figyelembe veszik a biodiverzitást (az
élővilág sokféleségét) és az ökológiai egyensúly
fenntartását.

4.

II.8. A földgömb alakú szófelhőből válasszátok ki a megfelelő szavakat és azok felhasználásával egészítsétek ki az
alábbi szöveget! A szavakat ragozni is lehet.
4 pont

Az élhető környezet fenntarthatósága az egész
társadalmat érintő probléma. Mindenki tehet
azért, hogy az élhető környezet fennmaradjon.
Fontos, hogy minden egyén megértse és
betartsa a környezetvédelem szabályait, annak
tudatában, hogy cselekedeteivel hatással van a
környezetére. A ma élő emberek közös
felelőssége, hogy milyen környezetet hagy
utódaira, milyen lesz a Föld 40-60 év múlva.
Összpontszám: 40 pont
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