
 

A DÖNTŐ FELADATAI 
 

MEGOLDÁSOK 

1 
 

I. FORDULÓ 
KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS 

 
I. 1. A mai modern technikával és a különböző „okoseszközökkel” behálózott világunkban a MŰANYAG 

már nélkülözhetetlen anyagnak tekinthető, nem csak a „kütyük” nagy része készül műanyag 

alkatrészekből, hanem az épületszigeteléstől kezdve a gyógyszerek és élelmiszerek csomagolásán 

keresztül a csatornacsövekig vagy az autókig életünk minden pillanatában jelen vannak. A MŰANYAG 

legnagyobb problémája az, hogy a környezetünkben élő mikroorganizmusok gyakorlatilag képtelenek 

lebontani, tápanyagként hasznosítani és átalakítani. A természetbe kikerülő műanyagok 

mikroműanyagok formájában okozzák a legnagyobb kárt. Mit nevezünk mikroműanyagoknak?  

Jelöljétek meg a helyes választ!         2 pont 

a) A műanyagok 5mm-nél nagyobb darabkáit, amelyek mikroorganizmusok lebontása révén keletkeznek. 
 
b) A műanyagok 5mm-nél kisebb darabkáit, amelyek mikroorganizmusok lebontása révén keletkeznek. 
 
c) A műanyagok 5mm-nél nagyobb darabkáit, amelyek UV sugárzás hatására keletkeznek. 
 
d) A műanyagok 5mm-nél kisebb darabkáit, amelyek UV sugárzás hatására keletkeznek. 
 
 
 
 
 
 
I.2. Mennyi idő alatt bomlanak le a következő hulladékok?  
Párosítsátok össze az anyag nevét a lebomlási idejükkel!     4 pont 

 
1) almacsutka     a) 4-5 hónap 
 
2) újságpapír     b) 2 hónap 
 
3) műanyag zacskó    c) 6 hét 
 
4) pamut póló     d) 400 év 
 
Megoldás: 1b, 2c, 3d, 4a 
 
 
 
 
 
 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 

pont, többi esetben 0 pont 

Pontozás: minden jó párosítás 1 pont, 4x1=4 pont 

Rossz pár bejelölésekor 1 pont levonás jár. 
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I.3. A globális felmelegedés egyik okozója a városi közlekedés. Márpedig az európai emberek mintegy 
70 százaléka él városban, így nem meglepő, hogy a változtatásban is nagy szerep jut majd a városoknak 
és az ott élőknek. Hogyan lehet környezetkímélő módon közlekedni?  
 

Egészítsétek ki az alábbi szöveget az odaillő szavakkal!       10 pont 

Iskolába inkább tömegközlekedési eszközökkel (pl. autóbusz, metró) 
………………………………………………… (mivel) utazz, mint autóval! Ha autóval visznek az iskolába, vigyétek 
el a környéken lakó gyerekeket is! 
 
Ha autóval utaztok, tervezzétek meg ésszerűen az utat még a városban is, hogy ne fogyjon feleslegesen 
a ……………………….(milyen anyag) benzin! Ezzel kevesebb szennyezőanyag ……………………….(milyen 
anyag) jut a levegőbe, és olcsóbb is lesz az autózás. 
 
Tartsd csukva ……………………………………….(hogyan) a kocsi ablakát, ha nincs túl meleg! A nyitott 
…………………………………(milyen) ablak rontja az autó légellenállását, ezért az energiát veszít. 
 
Rövid útszakaszon közlekedj gyalog vagy kerékpárral! 

 

 
 

TUDATOS VÁSÁRLÁS 

I.4. Milyen környezeti előnyei van annak, ha sokáig használunk egy mobiltelefont, nem cseréljük le 2-3 

évente?    

A válaszok közül válasszátok ki a hamis állításokat (többet is megjelölhettek)!   4 pont 

a) Nyersanyagot takarítunk meg vele. 

b) Csökkentjük az előállítással a környezetszennyezést.  

c) Több e-hulladékot állítunk elő. 
 
d) Növeljük az előállítással kapcsolatos költségeket. 
 

 

 

Pontozás: minden bejelölt jó válasz megjelölésekor 2 pont, 2x2=4 pont 

Rossz válasz bejelölésekor 2 pont levonás jár. 

Pontozás: pontos válasz esetén 2 pont, 5x2 = 10 pont, 

többi esetben 0 pont 
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I.5. A csokoládé az egyik legnépszerűbb édesség a világon, egy európai átlagos fogyasztó 5,2 kilogramm 

csokoládét eszik meg egy évben! Miközben a csokoládé egyre népszerűbb, kevés szó esik arról, hogy 

elsődleges összetevője, a kakaó az egyenlítő körüli trópusi vidékeken nő. A csokoládé előállítása és 

értékesítése világszerte milliárdos hasznot hoz: a termelő vállalatok és az üzletláncok kapják a 

bevételek legnagyobb részét.  

A megadott ábra alapján számoljátok ki, hogy egy 250 Ft-os értékű csokoládé eladásából mennyi 

részesedést kapnak az egyes szereplők!        6 pont 

a) Üzletlánc:   110,5 Ft 

b) Csokoládé előállítók: 88 Ft 

c) Kakaótermesztők:  16,5 Ft 

 

 
 
 

Pontozás: minden jó válaszért 2 pont, 2x2=6 pont 
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I.6. Vásárláskor legtöbbször nejlon zacskóba csomagolják az árut, nem gondolva arra, hogy ezek a 
zacskók hazaérve legrosszabb esetben a kukában landolnak. Környezetvédelmi szempontból miért 
problémásak a nejlon zacskók? 
 
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!   4 pont 

a) vízben oldódva sohasem bomlanak le 
b) átlátszóak 
c) lebomlási idejük több száz év 
d) sok állat tápláléknak nézi, lenyeli és megbetegíti 

 
 
 

 
 
I.7. TÖBB vagy KEVESEBB? Miért érdemes magyar árut vásárolni?  

Egészítsétek ki a mondatokat a megfelelő szóval!       10 pont 

a) Magyar áru vásárlásakor ……………….. (több) magyar ember jut munkához. 

b) A Magyarországon termett zöldségeknek és gyümölcsöknek általában…………………… (kevesebb) kilométert 

kell megtenniük az eladóhoz, emiatt a szállítás során keletkezett szén-dioxid mennyisége is ………………….. 

(kevesebb). 

c) Magyar terméknél előállításával, gyártásával kapcsolatban ……………………..(több) információt tudunk 

kideríteni, így nagyobb eséllyel tudunk környezetbarát terméket vásárolni. 

 

Pontozás: minden bejelölt jó válasz 

megjelölésekor 2 pont, 2x2=4 pont 

Rossz válasz bejelölésekor 2 pont levonás jár. 

Pontozás: minden jó válaszért 2,5 pont, 5x2,5=10 

pont 
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I.8. Mi a különbség a következő címkék között?  

A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!   6 pont 

 

 

 

 

a) Az élelmiszer jelölésén vagy reklámozása során a „magyar termék”megnevezésnél valamennyi 
összetevő Magyarországról származik.  

b. „Hazai termék” megjelölés akkor tüntethető fel egy feldolgozott élelmiszer csomagolásán, ha a 
felhasznált összetevők több mint 50 %-a „magyar termék”, és az előállítás minden egyes lépése 
Magyarországon történt.  

c. Egy kakaós keksz esetében pl. a felhasznált és a termék több mint 50 %-át adó liszt magyar, viszont a kakaó 
és a cukor külföldről származik, akkor az a termék hazai feldolgozású termék lehet.  

d. „Hazai feldolgozású termék” az az élelmiszer, amely többségében import összetevőket tartalmaz, de 
minden feldolgozási műveletet Magyarországon végeztek.  

e) Ha a pörkölt kávé alapanyagát, a nyerskávét külföldről hozzák be és Magyarországon dolgozzák fel 
(pörkölés, őrlés, csomagolás), akkor az a kávé hazai termék lesz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pontozás: minden bejelölt jó válasz 

megjelölésekor 2 pont, 2x2=4 pont 

Rossz válasz bejelölésekor 2 pont levonás jár. 
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ENERGIATAKARÉKOSSÁG 
 

I.9. Milyen energiatakarékossági megoldások vannak arra, hogy egy családi ház energiafelhasználását 

csökkentsük? 

A válaszok közül válasszátok ki az igaz állítást!        2 pont 

a) napelemeket teszünk a tetőre 

b) szigeteljük az ablakokat és az ajtókat 

c) komposztálunk 

d) vízmelegítésre gázbojlert használunk 

 

I.10. Hogyan jelölik a háztartási eszközöknél a legenergiatakarékosabb terméket?   2 pont 

Megoldás: A+++ 

 
I.11. Milyen technológiák segítségével tudjuk csökkenteni a mindennapi energiafogyasztást?  
Többet is megjelölhettek!           6 pont 

 

a) szürkevíz hasznosítás 
b) LED világítási rendszer 
c) napelem 
d) hőszivattyú 

 

 

TERMÉSZETVÉDELEM 
 

I.12. 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 szükség van talajvédelemre.  

Az alábbi állítások közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!  4 pont 

a) Ahol több talaj van, ott nagyobbra nőnek a sárgarépák. 

b) A giliszták nagyon károsak, mert megeszik a virágok gyökereit.  

c) A száraz talajt könnyebben felkapja a szél, mint a nedves talajt.  

d) A fák jobban megtartják a talajt, mint a fű. 

 

Pontozás: minden bejelölt jó válasz 

megjelölésekor 2 pont, 2x2=4 pont 

Rossz válasz bejelölésekor 2 pont 

levonás jár. 

Pontozás: minden bejelölt jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

2x2=6 pont 

Rossz válasz bejelölésekor 2 pont levonás jár. 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 

pont, többi esetben 0 pont 
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I.13. Milyen természetvédelmi problémát okoz a napolaj, ami a balatoni fürdőzők bőréről lemosódik a 
vízbe? 
Jelöljétek meg a helyes választ!         2 pont 

a) Az olaj vékony filmréteget képez a vízi növények gyökerén, ami megakadályozza őket a légzésben.  

b) Az olaj vékony filmréteget képez a víz felszínén és elzárja a levegő oxigénjét a vízi élőlényektől. 

c) Az olaj beleoldódik a vízbe és ez megakadályozza a halak légzését. 

d) Az olaj mérgező vegyületet alkot a vízzel, ami felhalmozódik a vízi madarak szervezetében. 

 
 
 
 
 
I.14. Mit jelöl a következő turistajelzés?  
Jelöljétek meg a helyes választ!         2 pont 

  

a) L alakú utat 
 
b) várromokhoz, történelmi romokhoz vezető utat 
 
c) mély árkot 
 
d) egyenes kanyart 

 
 
I.15. Milyen növény látható s Balaton-felvidéki Nemzeti Park egykori címerén?  
Nevezzétek meg ezt a növényt!         5 pont 

 
…………………………………………………………… 

 
 
Megoldás: lisztes kankalin 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 

pont, többi esetben 0 pont 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 

pont, többi esetben 0 pont 

Pontozás: pontos válasz esetén 5 pont, többi esetben 0 pont 
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II. FORDULÓ 
Kahoot! feladatok 
 

Minden helyes válasz 1 pont 
 
II.1. Környezetvédő szervezetek mikor tartják a Környezetvédelmi Világnapot? 
 
a) áprilisban 
b) májusban 
c) júniusban 
d) júliusban 

 
II.2. Melyik gyógynövény régies elnevezése a vadcsombor?  
 
a) kakukkfű 
b) orvosi zsombor 
c) kecskerágó 
d) kamilla 
 
II.3. Melyik anyag okozhat egészségügyi problémákat, ha nagy mennyiségben halmozódik fel a primőr 
zöldségekben? 
 
a) titrát  
b) nitrát 
c) tatrát 
d) szulfonát 
 
II.4. Melyik gyümölcs tájfajtáit soroltuk fel: kerek-édes, pogácsa, rozmaring? 
 
a) alma 
b) körte 
c) szilva 
d) cseresznye 
 
II.5. Melyik része ehető a medvehagymának? 
 
a) termése 
b) virága 
c) szára 
d) levele 
 
II.6. Melyik hónapban válik fogyaszthatóvá a sütőtök szabadföldi termesztés esetén? 
 
a) március 
b) április 
c) szeptember 
d) december 



 

A DÖNTŐ FELADATAI 
 

MEGOLDÁSOK 

9 
 

 
II.7. Melyik háztartási gépnek hasonlít a működési elve a hőszivattyúhoz? 
 
a) mikrohullámú sütő 

b) vasaló 

c) hűtőszekrény 

d) elektromos sütő 

 

II.8. Milyen erőmű nincs Magyarországon? 
 
a) naperőmű 

b) szélerőmű 

c) szénerőmű 

d) ár-apály erőmű 

 

II.9. Mi a villamos energia mértékegysége (lakossági szinten)? 
 
a) MJ (Mega Joule) 

b) kWh (kiló Wattóra) 

c) kW (kiló Watt) 

d) kg (kilogramm) 
 

II.10. A felsoroltak közül melyek nem megújuló energia?  
 
a) földgáz 

b) napenergia 

c) biomassza 

d) szél 
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II.11. Melyik hal az év hala 2018-ban?        2 pont 

Megoldás:  balin 
 

 
 

II.12. Melyik állat látható a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerében?    2 pont 

 
Megoldás:  havasi cincér 

 

 

 

 

 

II.13. Mikor van a víz világnapja?         2 pont 

Megoldás:  március 22-én 
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II.14. Melyik gáz alkotja a légkör 21%-át?        2 pont 

Megoldás:  oxigén 
 

II.15. Melyik haszonnövényünket hívták egykoron törökbúzának?    2 pont 

Megoldás:  kukoricát 

II.16. Milyen termékeket jelöl az alábbi címke?       2 pont 

Megoldás: méltányos kereskedelemből származó termékeket 

 

II.17. Négy erdész 100 facsemetét két nap alatt ültet el, ha mind a négy erdész napi két órát 

ültet. Hány nap alatt ültet el 100 facsemetét két erdész, ha egyenként napi nyolc órát 

ültetnek?            5 pont 

Megoldás: 

4 erdész 2 napban 2 óra alatt 100 fát ültet el 

2 erdész 2 napban 2 óra alatt 50 fát ültet el 

2 erdész 1 napban 2 óra alatt 25 fát ültet el 

akkor 2 erdész 100 fát 4 X 2 óra alatt = 8 óra = 1 nap alatt ülteti el 
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II.18. Az 1980-as években a természetvédők tiltakozása eredményeként leállították a Dunán épülő 
vízlépcső építését.  

Melyik az a település, ahová a vízlépcsőt akarták építeni? 

Megoldás: Nagymaros          2 pont 

Melyik az a tájegység, amelynek tájképe megváltozott a szlovákiai szakaszon megépült vízlépcső miatt? 

Megoldás:  Szigetköz          2 pont 

Milyen környezetvédelmi hatásai vannak a vízlépcső létesítésének?  

Megoldás: Károsítja a vízi élővilágot.        4 pont 

 

II.19. Mit jelent a klímaváltozás? Mi okozza?       5 pont 

Megoldás: a Föld légkörének nő az átlaghőmérsékletes ezért megváltozik az éghajlat, ennek oka az 
üvegházhatású gázok, elsősorban a szén-dioxid növekvő koncentrációja a légtérben 

 

 

 


