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1. ONLINE FORDULÓ 
 

1. Mi az a napkollektor?  
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Elektromos áram segítségével működő, napenergiát termelő berendezés, amely vizet vagy levegőt 
melegít a napenergia hasznosításával. 

A napenergia segítségével működő, elektromos áramot termelő berendezés, amely villamosenergia-
hálózatra is csatlakoztatható. 

Egy olyan berendezés, amely vizet vagy levegőt melegít a napenergia hasznosításával. 
A napenergia segítségével működő, elektromos áramot termelő berendezés, amely földgázt vagy 

kőolajat melegít a napenergia hasznosításával. 
 

2. A Tatuin bolygón élő buckalakók ökológiai lábnyoma fejenként 1,6 hektár földterület, azaz 16 000 m2. 

Mit gondoltok, egy 100 m2-es buckában élő 4 tagú buckalakó család fogyasztását a bucka 
alapterületének hányszorosa fedezi? 

640  

Kizárólag egy számot írjatok a mezőbe! 
 

3. A Coruscant bolygón egy átlagos méretű, kék színű fénykard teljesítménye 200 kW, elektromos 
árammal való feltöltéséhez 3 órára van szükség. Egy ugyanolyan méretű, piros színű fénykard 
teljesítménye 100 kW, feltöltéséhez 6 órára van szükség. 

Melyiket válasszuk, ha kisebb fogyasztású, energiatakarékos fénykardot szeretnénk? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

a pirosat 
a kéket 
mindegy melyiket választjuk, ugyanannyit fogyasztanak  

 
4. Milyen előnyei vannak a szélenergiával történő áramtermelésnek? 

Jelöljétek meg a helyes választ! 
A szélerőművek üzemeltetési költségei igen alacsonyak. 
A szélerőművek egyáltalán nem bocsátanak ki szén-dioxidot, így nem növelik az üvegházhatást. 
Szélerőműveket bárhová telepíthetünk, ahol van elegendő mennyiségű szél. Magyarországon ilyen 

szempontból a hegyvidékek és a tengerpart menti területek ideálisak. 
A szél nem megújuló energiaforrás, így csak szeles napokon képes áramtermelésre. 

 
5. Energiatakarékos fénycsövek használatával világítási költségeid és szén-dioxid kibocsátásod kb. 

kétharmadát, LED világítással négyötödét spórolhatod meg. Emellett fontos tudni, hogy a LED-es 
világítók élettartama magasabb, mint a hagyományos izzóké, amelyeké közel 1000 óra. 

Mekkora egy LED-es világító élettartama? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

2-4 ezer óra 
20-40 ezer óra 
200–400 ezer óra 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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6. Mit kell tenni a kiégett villanykörtékkel, fénycsövekkel? 

Jelöljétek meg a 2 helyes választ! 
vissza kell vinni oda, ahol vásároltuk 
fényforrások gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe kell tenni 
össze kell törni, mert csak úgy lehet a szemetesbe tenni 

 
7. Európában évente több mint 1 millió tonna italos-kartondobozt gyártanak, és naponta 100 millió liter 

folyékony élelmiszert csomagolnak ezekbe. A keletkező italosdobozok harmadát visszagyűjtik, ennek 
felét elégetik, felét anyagában hasznosítják. 

Miből készül a többrétegű italos-kartondoboz? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Porított üvegből, papírból és alumíniumfóliából. 
Préselt papírból és kukoricakeményítőből. 
Üvegszállal kevert papírból. 
Papírból, műanyagból és alumíniumfóliából. 

 
8. A Magyarország településein keletkező évi majdnem 5 millió tonna hulladékból 420 ezer tonnát 

égetnek el. 

Milyen környezeti kockázata van a hulladékégetésnek? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Hulladékégetés során csapadékosabbá válik az időjárás. 
A kockázat alapja a hulladékok anyagösszetétele, amelyek égetése során mérgező anyagok 

keletkezhetnek. 
Nagy mennyiségű hő keletkezik az égetők kéményeiben, ami üvegházhatást okoz. 
Az égéstermékeket virágföldként újrahasznosítják így a mérgező anyagok a termőföldbe kerülhetnek. 

 
9. Mosáskor a mosószerek adagolásánál a víz melyik tulajdonságát kell figyelembe venni a megfelelő 

mennyiség meghatározásához? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

a víz klórtartalmát 
a vízkeménységet 
a víz hidrogénion koncentrációját 
a víz színét 

 
10. Manapság rengeteg e-kütyü és elem van a háztartásokban. Ha elhasználódik, elromlik, vagy újat 

szeretnénk, legrosszabb esetben egyszerűen kidobjuk a szemetesbe. Ma már mindenki tudja, hogy a 
legjobb megoldás, ha ezeket külön gyűjtjük és elvisszük a gyűjtőhelyekre. 

Az alábbi állítások közül válasszátok ki az igazakat! 
A tartós elem drágább, mint a közönséges, viszont lényegesen több energiát szolgáltat és 

elhasználódva nem tartozik a veszélyes hulladékok közé. 
Ha a használt elem a szemetesbe, majd a lerakóba kerül, a benne lévő anyagokat (pl. értékes 

fémeket) már gyakorlatilag soha nem fogjuk tudni újra használni. 
A tartós elemek rövid életűek, de nem mérgezik a talajt. 
A mobiltelefonok rezet, ezüstöt, aranyat, palládiumot és platinát tartalmaznak. 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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11. Mennyi víz szükséges egy farmernadrág előállításához? 

Jelöljétek meg a helyes választ! 
180 liter 
600 liter 
8 000 liter 
16 millió liter 

 
12. A WWF Föld Órája egy világméretű, önkéntes kezdeményezés, amely megpróbálja felhívni az emberek, 

vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta 
problémákra.  

Mit jelent a Föld Órája kezdeményezés? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

A Föld Órája egy évente ismétlődő esemény, amelyet 1993 óta minden év március 22-én tartanak 
meg. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára 
és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 

Az akció keretében arra kérik a résztvevőket, támogatókat, hogy minden év márciusának utolsó 
szombat estéjén világszerte kapcsolják le egy órára a fölösleges világítást és áramtalanítsák a különféle 
elektromos készülékeket. 

A Föld Órája alkalmából minden év április 22-én különféle eseményeket rendeznek világszerte, 
amelyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. 
 

13. Melyik 4 mozaikszóból áll össze a hulladékkezelésben használt R4 fogalma? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

REDUCE REUSE RECYCLE RECOVER 
REDUCE REUSE RECYCLE REVORVER 
REDOUND REUSE RECYCLE REC 

 
14. Tegyük fel, hogy a Földön lévő összes belföldi jég elolvadna és az óceánok tengerszint feletti 

magassága 65 méterrel megemelkedne.  

Mely városok kerülnének víz alá? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Melbourne, Manchester, Velence 
Seattle, Amsterdam, Brazília 
Stockholm, Miami, Hong Kong 

 
15. A permafrost (örökké fagyott) területek olvadása melyik országokban okoz súlyos ökológiai és 

gazdasági problémákat?  
Jelöljétek meg a helyes választ! 

USA (Alaszka), Oroszország (Szibéria), Kanada 
Finnország, Norvégia, Lettország 
Kanada, Svédország, Grönland 

  

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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16. A globális felmelegedés várható következménye, hogy egyes állatfajok élettere beszűkül, 

táplálékforrásuk elérhetetlenné válik vagy nagyon lassan regenerálódik. Pl. rénszarvasállomány – 
zuzmó.  

Válasszátok ki a hamis állítást! 
egyes években a táplálékhiány rénszarvaspusztuláshoz is vezethet 
az őszi esős és enyhe idő miatt télen a vizes, talaj közeli réteg megfagy, az állatok nem jutnak 

táplálékhoz, vagy a zuzmó tövestül kiszakad a legelés során 
az őslakosok pl. inuitok táplálék ellátásában nem fog érezhető változás bekövetkezni, a 

rénszarvaspusztulás miatt 
 

17. A talaj – a földfelszín felső, termékeny rétege – az azt borító természetes vagy termesztett 
növénytakaró miatt szüntelen változásban van: folyamatosan pusztul és keletkezik. Amennyiben 
szeretnénk, hogy unokáink is hasonló termékenységű talajon termeszthessenek növényeket, mint mi, 
akkor talajvédelemre van szükség.  

Az alábbi állítások közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)! 
Ahol több talaj van, ott nagyobbra nőnek a sárgarépák. 
A giliszták nagyon károsak, mert megeszik a virágok gyökereit. 
A száraz talajt könnyebben felkapja a szél, mint a nedves talajt. 
A fák jobban megtartják a talajt, mint a fű. 

 
18. Milyen természetvédelmi problémát okoz a napolaj, ami a balatoni fürdőzők bőréről lemosódik a 

vízbe?  
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Az olaj vékony filmréteget képez a vízi növények gyökerén, ami megakadályozza őket a légzésben.  
Az olaj vékony filmréteget képez a víz felszínén és elzárja a levegő oxigénjét a vízi élőlényektől. 
Az olaj beleoldódik a vízbe és ez megakadályozza a halak légzését. 
Az olaj mérgező vegyületet alkot a vízzel, ami felhalmozódik a vízi madarak szervezetében. 

 
19. Mit jelent a tanösvény kifejezés?  

Jelöljétek meg a helyes választ! 
Régi tankönyvekből készített útburkolat, amelyet tanulócsoportok számára építettek a 

természetvédelmi területeken. 
Olyan turistajelzés, amelyen egy 12 éves diák látható természetismeret-tankönyvvel a kezében. 
Vadállatok számára kijelölt ösvény, ahol az erdő törvényeit mutatják be ismertető táblák segítségével. 
A tanösvény kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen állomáshelyekhez kötődően, 

tájékoztató táblák és/vagy kiadványok segítségével ismerhetők meg az érintett terület természeti értékei 
és kulturális öröksége. 
 

20. Melyik madár látható a természetvédelem logóján? 
 nagy kócsag 

A madár pontos fajnevét írjátok le! 
 
  

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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2. ONLINE FORDULÓ 
 

1. Hogyan működik a ceruzaelem? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

 
A ceruzaelemekben levő elektromos energiát szélturbinák termelik. A szél megforgatja a szélturbinák 

lapátjait és ebből nyerjük a ceruzaelemek elektromos energiáját. 
Az elektromos energia a ceruzaelemekben található napelemek által termelődik. 
A ceruzaelemek speciális folyadékot tartalmaznak. Ha ebbe a folyadékba két fémrudat helyeznek, 

áram jön létre. 
A ceruzaelemekben az áramot nukleáris energiahordozók termelik. 

 
2. Mire kell figyelni elektromos árammal működő készülék használata esetén? Egészítsétek ki egy-egy 

szóval a hiányos mondatokat! Választható szavak: balesetet, sérült, biztonsági, víztől, vezetéke. 

 

Minden olyan elektromos készülék, amelynek 
vezetéke

megrongálódott, 
balesetet

okozhat. 

A 
sérült

kábel rendkívül veszélyes. 

Az elektromos készülékeket tartsuk távol a 
víztől

! 

Új elektromos készülék első használata előtt olvassuk el a 
biztonsági

utasításokat! 
 

3. Az elektromos energiát nagy mennyiségben erőművekben állítják elő. Amikor az elektromos energia 
elhagyja az erőműveket, a feszültségét 400 000 voltra növelik, hogy kisebb veszteséggel lehessen nagy 
távolságokra szállítani. Mivel szállítják az elektromos energiát a fogyasztókhoz? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Légvezetékekkel és föld alatti kábelekkel. 
Energiahatékony repülőgépekkel. 
Páncélozott elektromos járművekkel. 
Vizes palackokban. 

 
 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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4. Hány voltos az elektromos energia az otthonunkban? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

130 amperes 
230 voltos 
13 voltos 
230 amperes 

 
5. Milyen következményei vannak a globális felmelegedésnek? 

Az alábbi állítások közül jelöljétek meg az igaz állításokat! 

 
A felmelegedés csökkenti az óceánok oxigéntartalmát, és ezzel károsítja például a korallzátonyokat. 
A globális felmelegedés hatására megváltozik a nappalok hossza: nyáron tovább lesz világos és 

kevesebb ideig lesz sötét. 
A vízmelegedés a sarkvidéki jég egy részét is felolvasztja, ezzel a vízszint emelkedését okozza. 
Egyes helyeken váratlan és sokáig tartó bozót- és erdőtüzek alakulnak ki. 

 
6. Az alábbi állítások közül jelöljétek meg azokat az igaz állításokat, amelyek a karbonlábnyomra 

érvényesek! 
A karbonlábnyom annak a földterületnek a nagysága, amelyből az emberiség számára az 1 évre 

elegendő szenet kibányásszuk. 
A karbonlábnyom az 1 év alatt kibocsájtott üvegházhatású gázok mennyisége. 
Karbonlábnyomunk egyéni értéke egyenes arányos a cipőnk méretével. 
Minél nagyobb a karbonlábnyoma valakinek, annál nagyobb mértékben idézi elő a globális 

felmelegedést. 
 

7. Az egyéni karbonlábnyom számítása során milyen tényezőket kell figyelembe venni? 
Az alábbi állítások közül jelöljétek meg az igaz állításokat! 

 
Mennyit járunk autóval, tömegközlekedéssel vagy repülővel. 
Mennyi hulladékot termel a szomszédunk. 
Mennyi energiát fogyaszt a háztartásunk. 
Hogyan, milyen anyaggal fűtünk. 

 
 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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8. Számoljátok ki, hány csomag A/4-es 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. 

 
5 csomag 

Kizárólag egy számot írjatok a mezőbe! 
 
 

9. Egy póló előállításához 2700 liter víz kell. Hány darab másfél literes palackot lehetne vízzel megtölteni 
azzal a vízmennyiséggel, amit egy 32 fős iskolai osztály takaríthat meg azzal, hogy az osztály minden 
tagja lemond egy póló vásárlásáról?  

 
57600 darab 

Kizárólag egy számot írjatok a mezőbe! 
 
 

10. Egy napjainkban is zajló, ökológiai katasztrófával fenyegető iparág a pálmaolaj előállítása. Az 
olajpálma ültetvények létesítése céljából naponta több futballpályányi esőerdőt tüntetnek el a föld 
színéről, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a klímaváltozáshoz. A pálmaolajat többek között 
bioüzemanyag előállítására használják, de keresett alapanyaga sok élelmiszernek (margarin, fagyi, 
porleves), mosószernek és kozmetikumnak (rúzs, szappan, sampon) is. 

Mely országokban termelik a legtöbb pálmaolajat? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Indonézia és Malajzia 
Banglades és Argentína 
Kolumbia és Chile 
Pápua Új-Guinea és Svédország 

 
 
 

10 pont 

10 pont 

5 pont 
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11. Mely állat életét veszélyezteti közvetlenül a pálmaolaj előállításával járó esőerdők irtása? 
Jelöljétek meg a helyes választ!  

orángután 
eurázsiai hiúz 
borneói orrszarvú 
császárpingvin 

 
12. Sir David Frederick Attenborough angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő 

televízióműsorok egyik legismertebb alakja, aki 1957 óta készít természetfilmeket. Könyvein 
generációk nőttek fel, amelyekben részletesen és olvasmányosan mutatja a Föld élővilágának 
sokszínűségét. Az alábbi könyvek szerzője, egy kivételével David Attenborough. 

Melyik a kakukktojás? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Az élő bolygó 
Állatkerti gyűjtőutak 
Egy ifjú természettudós történetei 
Az amatőr természetbúvár 

 
13. Magyarországon hány nemzeti park nevében szerepel a Duna folyó? 

Jelöljétek meg a helyes választ! 
0 
1 
2 
3 

 
14. Melyik állatcsoporthoz tartozik az Aggteleki Nemzeti Park címerében található állat? 

Jelöljétek meg a helyes választ! 
hüllő 
hal 
kétéltű 
madár 

 
15. Egy adag (10 dkg) chips 2,40 gramm sót tartalmaz. A só megengedett napi adagja 3 gramm 

gyermekenként. Számoljátok ki, hány %-át eszi meg a megengedett sómennyiségnek egy gyermek egy 
adag chips-szel? 

80 százalékát 

Kizárólag egy számot írjatok a mezőbe! 
 

  

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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16. 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. Keressétek ki a betűhalmazból a piktogramok jelentéseiben található szavakat! 
Összesen 7 szót kell megtalálnotok! 
 

 
       Egészség és jóllét   Minőségi oktatás Megfizethető és tiszta energia 

 

A E Z K U O H F G E R E 

T N I E T A K S Y Í R Ó 

M E G F I Z E T H E T Ő 

I R Z E S E G P A A S M 

N G W X Z T É T O T É Ű 

Ő I B B T É S É D A Á L 

S A Q E A A Z L X S G S 

É M N S E I S L M A N N 

G D A C Ó K É Ó S L E L 

I K K A L Ü G J F T A K 

 
Egy szó megjelöléséhez kattints a szó kezdőbetűjére a táblán és a megjelenő nyilak segítségével mutasd 
meg, hogy milyen irányban olvasható ki! 
 

17. Manapság egyre többen oltják szomjukat műanyag palackos ásványvízzel, üdítőitallal. Ez azonban 
globális környezetvédelmi problémát okoz világunkban. Tudjátok-e, mennyi műanyag palackos ital 
fogy világszerte?  
Jelöljétek meg a helyes választ! 

10 percenként 20 ezer darab 
Percenként 20 ezer darab 
Másodpercenként 20 ezer darab 
10 másodpercenként 20 ezer darab 

  

10 pont 

5 pont 
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3. ONLINE FORDULÓ 
 
1. Hogyan lesz a hulladékégetőben a hulladékokból elektromos áram? Az eljárás lépéseinek 

helyes sorrendjét írjátok be az üres mezőbe! 
1. A hulladékokat 1000 °C-on elégetik. 
2. Az összegyűjtött hulladékokat kazánokba öntik. 
3. A hulladékgyűjtő járművek a hulladékokat összegyűjtik, és az égetőhöz viszik. 
4. Az üzem kazánjában a hulladékégetésből nyert hővel gőzt állítanak elő. 
5. A nagy nyomású gőzt az áramtermelő berendezéshez (turbinához) vezetik. 
A mezőbe csak számokat írjatok! 

32145  

 
 
2. Melyek a körforgásos gazdaság jellemzői? 

 

Az alábbi állítások közül jelöljétek meg az igaz állításokat! 
A már nem használt termék hulladékká vált anyaga másodnyersanyagként hasznosul. 
A természeti erőforrások kimerítésével jár. 
Energiahatékony, fenntartható gyártási- és hulladékkezelési folyamat. 
A mezőgazdasági termelésben nem használ 

 
3. Humuszországban minden település évente 4,5 tonna szemetet és hulladékot termel. Minden 

településen kb. ugyanannyi háztartás van. Ökofalván a termelt hulladékmennyiség 75%-a 
újrahasznosul, a többi a szemétlerakóba kerül. Szutyokfalván csak 15% hasznosul újra. Hány 
tonnával csökkenthető évente a szeméttelepekre lerakott szemét mennyisége a két faluban 
együttesen, ha mindkét falu lakói vállalják, hogy 10%-kal többet hasznosítanak újra 
hulladékként, például azzal, hogy a szerves hulladékot ezentúl komposztálják? 

 

Megoldásként csak egy számot várunk, tizedesvessző is használható! 
0,9 tonnával 

 
 
 
 
 
4. Mi az űrszemét? 

 
Jelöljétek meg a helyes válaszokat! 

Csillagok közti űrháborúból Földre hulló űrhajódarabok. 
Azok a mesterséges tárgyak, amelyek a világűrben keringenek és már nem hasznosíthatók. 
Űrutazáskor az űrben maradt komposztálódó ételmaradékok. 
Mesterséges holdak, űrállomások kisebb darabjai. 

 
 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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5. Mik azok az özönnövények? 
Egészítsétek ki a szöveget a megadott szavakkal: természetes, kedvező, honosak, agresszívan, 
kiszorítva! 
 
 
 
 
 
 
 

Özönnövényeknek azokat a növényeket nevezzük, amelyek az adott területen nem 
honosak

, más területekről kerültek oda. Az új életterükön 
kedvező

életfeltételeket 

találva 
agresszívan

terjednek, 
kiszorítva

ezzel a terület 
természetes

növényfajait. 
 
 
6. Az alábbi betűkből keressétek ki a Kárpát-medencére jellemző özönnövények neveit! 
Összesen 4 növénynevet kell megtalálnotok! 
 

A E Z K U Z H F B E R E A E Z K U O 

T N I E T Ö G Y A L O G A K Á C T A 

M E G S E L Y E M K Ó R Ó E G F I Z 

I E Z E S D G P T A S M I R Z E T E 

N G W  Z J É T A T É Ű N G W  K T 

Ő T B B T U S É S A Á L Ő I B B T É 

S A Q E A H Z L Z S G S S A Q E A A 

K A N A D A I A R A N Y V E S S Z Ő 

G D A C Ó R É Ó S L E L G D A C Ó K 

 

Megoldás: zöld juhar, gyalogakác, selyemkóró, kanadai aranyvessző 

Egy szó megjelöléséhez kattints a szó kezdőbetűjére a táblán és a megjelenő nyilak segítségével 
mutasd meg, hogy milyen irányban olvasható ki! 

 
7. A fogyasztói társadalom elterjedése és a klímaváltozás hatására számos állatfaj élőhelye  

került veszélybe! 
Párosítsátok az állatok neveit az élőhelyükkel és azzal az eseménnyel, amelyik veszélyezteti 
őket! 

hegyi gorilla élőhelye: 
Afrika

, veszélyezteti a(z) 
ritka fémek bányászata

 

jegesmedve élőhelye: 
Északi-sarkvidék

, veszélyezteti a(z) 
jégtáblák olvadása

 

koala élőhelye: 
Ausztrália

, veszélyezteti a(z) 
bozóttűz

 

csukabálna élőhelye: 
Csendes-óceán

, veszélyezteti a(z) 
orvvadászat

 

cserepes teknős élőhelye: 
Csendes-óceán

, veszélyezteti a(z) 
óceánok műanyag szennyezése

 
 

10 pont 

5 pont 

5 pont 



 
 

12 

 

ZöldOkos Kupa 2020. 
Online fordulók megoldásai 

8. Melyik nemzeti park volt a világ első nemzeti parkja, melyet 1872-ben alapítottak? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Galápagos-szigeteki Nemzeti Park 
Yellowstone Nemzeti Park 
Kilimandzsáró Nemzeti Park 
Hortobágyi Nemzeti Park 

 
 
9. Melyik nemzeti park nem a Kárpát-medencében található?   
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Teide Nemzeti Park 
Polonina Nemzeti Park 
Vaskapu Nemzeti Park 
Békás-szoros Nagyhagymás Nemzeti Park 

 
 
10. Az elektromos kütyük mindennapjaink részévé váltak, de viszonylag kevés tudomásunk van 

arról, hogy digitális eszközeinknek mekkora környezetszennyező hatásuk van. 

 

Az alábbi szövegben válasszátok ki azokat a számokat, amelyek beleillenek a szövegbe! 

A 
83

stabil kémiai elemből körülbelül 
70

megtalálható egy okostelefonban, ezek 

közül több ritkafémnek számít. A már legyártott készülékek mindössze 
5

százaléka kerül 

újrahasznosításra, amivel nemcsak pazaroljuk, de szennyezés forrásává is tesszük az 

alapanyagokat. Az egész globális telefonhálózatot működtetni - a mai megközelítőleg 
10 milliárd

mobiltelefonnal - 
20000

millió tonna károsanyag-kibocsátással jár. 
 

5 pont 

5 pont 

5 pont 
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11. Az alábbi vízlábnyomértékek figyelembevételével számoljátok ki, mekkora a közvetett 
vízfogyasztásotok, ha reggelire 1 csésze kakaót, rántottát 3 tojásból és 10 dekagramm sajtot 
esztek 300 gramm búzából előállított kenyérrel. 

 

1375 liter 

Csak egy számot írjatok! 
 

12. Milyen problémákat okoz, ha a használt olajat a mosogatóba öntjük?  
Jelöljétek meg a helyes választ! 

Az olajok reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást 
okoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. 

Egy biológiai folyamat következtében az olajból humuszsav keletkezik, amely megtámadja és 
tönkreteszi a közcsatornacsöveket. 

Az olajok nem lépnek reakcióba semmivel, viszont levegővel érintkezve elpárolognak. 
Egy biológiai folyamat következtében az olaj konyhasóvá alakul át, amely megtámadja és 

tönkreteszi a vízmolekulákat. 
 
13. Melyik az az európai, tengerparti város, amely 2019 novemberében víz alá került? Ez a város a 

világörökség része és több mint 50 éve nem sújtotta hasonló áradás. A víz 1,87 méteren 
tetőzött. 

 

Velence  

Megoldásként a város nevét írjátok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pont 

5 pont 

5 pont 
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14. Mik a cereáliák? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

többnapos fesztiválok 
gabonafélék 
a szívből kivezető erek 
zöldségfélék 
 

 
15. A felsorolt állítások közül melyik a kakukktojás? Jelöljétek meg a helytelen állítást! 

A Fair Trade keretében a kereskedők és helyi termelők méltányos együttműködésük alapköveként 
a következő célokat fektetik le: 

a termelők biztos jövedelmének és jólététének növekedése, 
hosszú távú kereskedelmi kapcsolatok fenntartása, 
rövid távon a legelőnyösebb kereskedelmi megállapodások megkötése, 
hátrányos helyzetű termelők, például nők és bennszülöttek fejlődési esélyeinek növelése, 
védekezés gyermekek kizsákmányolása ellen, 
a fogyasztók tudatosságának növelése, 
emberi jogok védelme a társadalmi igazságosság, a környezetbarát tevékenységek, valamint a 

gazdasági biztonság előmozdításával. 
 
 
16. Melyik liszt tartalmaz glutént? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

rizsliszt 
rozsliszt 
halliszt 
tápiókaliszt 

 
17. Mi a gersli? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

hántolt árpa, más néven árpagyöngy 
biobúzából készült reggelire ajánlott kása 
szerb ételkülönlegesség 
a veteményeskert népies neve 

 
18. Hazai, mélyalmos tartásból származó tojást szeretnél venni. Mi az első három karaktere a 

tojáson lévő pecsétnek? 
Jelöljétek meg a helyes választ! 

1MO 
3HA 
2HU 
3MA 

 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 

5 pont 


