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MEGOLDÁSOK 
 

I. KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS (1. forduló) 

 
I. 1. A felsorolt hulladékok közül melyik kerülhet a komposztra? Jelöljétek meg a helyes választ!  1 pont 

a) ételmaradékok, hús, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, fahamu, nyesedékek, felaprított gallyak, 

falevél, levágott fű, zöldség- és gyümölcshulladék 

b) ételmaradékok, hús, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, fahamu, nyesedékek, felaprított gallyak, 

falevél, levágott fű üveg, cserép 

c) kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, fahamu, nyesedékek, felaprított gallyak, falevél, 

levágott fű, zöldség- és gyümölcshulladék  

d) kávé- és teazacc, színes papír, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, fahamu, nyesedékek, felaprított 

gallyak, falevél, levágott fű 

e) kávé- és teazacc, színes papír, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, fahamu, nyesedékek, ételmaradékok 

 
I.2. A kávétermékek előállítása során a betakarított növény tömegének 30–50%-a végzi hulladékként, pedig a 

melléktermékek többféle módon hasznosíthatók. Melyik ezek közül az egyik legújabb kezdeményezés?   2 pont 

a) kávékapszulákat a kávénövény leveléből készítik 

b) kávézaccból barna pulóvereket kötnek 

c) kávéscsészéket a kávészemet borító maghéjból állítják elő 

d) a kávénövény szárából tejeskávé színű szívószálakat gyártanak 

 
I.3. Miért nem romlik meg a kristálycukor? Jelöljétek meg a helyes választ!  2 pont 

a) kicsi a nedvességtartalma, így a romlást okozó baktériumoknak nincs lehetőségük elszaporodni a cukorszemcsék 

között 

b) a cukor édes íze gátolja a romlást okozó baktériumok elterjedését 

c) olyan eljárással készítik, amely védőbevonatot képez minden egyes cukorszemcsén 

d) édes ízű, színtelen tartósítószert adnak hozzá 
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I.4. Egészítsétek ki az alábbi szöveget az alábbi szavak felhasználásával: 1. szennyező anyagok, 2. energia, 3 közlekedés, 
4. üvegházhatás, 5. szén-dioxid.   12 pont 
A megoldásokat sárga szín jelzi. 

A 3. nagy szabadságérzetet ad, motorizált formái ugyanakkor a második legerősebb környezethasználó 

tevékenységünk. Egyéni, családi szinten 45%-ban felel az 2. felhasználásért, és 80%-ban a levegőt 1. kibocsátásáért, 

mintegy 25%-ban az emberi eredetű 5. kibocsátásért és 20%-ban az ember által okozott 4.-növelésért. Így a 

legnagyobb környezeti kockázatot jelenti a fiatal felnőttek körében. 

 

I.5. Egészítsétek ki az alábbi szöveget a megfelelő értékekkel. 18 pont 

Melyik szám illik a szövegbe? A megoldásokat sárga szín jelzi. 

Ma az ökológiai lábnyomunk több mint 25/50/75%-át a szén-dioxid kibocsátó folyamataink adják. A magyarok 

fejenként átlagosan évente 2/4/6 tonna szén-dioxid kibocsátásért felelősek.  

Egy liter benzin elégetésével 1,2/2,3/5,6 kg szén-dioxidot „termel” az autó. A 3 km-nél rövidebb utakat gyalog 

másfél/egy/fél óra alatt, kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával 5 perc/ 5 óra/ 5 nap alatt megteheted.  

Az autójában egyedül utazó ember kilométerenként kétszer/háromszor/ötször annyi szén-dioxidot bocsát ki, mint az, 

aki vonattal utazik. Ma 6/60/600 milliónál több autó van a Földön, és évente több mint 5/50/500 millió újat gyártanak. 

Egy átlagos új autónak 160 g/km, a repülőgépnek 100–250 g/km, a busznak 40–80 g/km, a kerékpárnak 0/5/10 g/km, 

a vonatnak pedig 40–160 g/km az üzemelési széndioxid-lábnyoma egy főre számítva. Közlekedj elsősorban gyalog vagy 

kerékpárral, ha nem lehet, szállj villamosra, metróra, buszra vagy vonatra!  

 

I.6. Európában évente több mint 1 millió tonna italos kartont gyártanak, és naponta 100 millió liter folyékony élelmiszert 

csomagolnak ezekbe. A keletkező italos dobozok harmadát visszagyűjtik, ennek felét égetik, felét anyagában 

hasznosítják. Miből készül a többrétegű italos-kartondoboz?   3 pont 

a) Papírból, műanyagból és alumíniumfóliából. 

b) Préselt papírból és kukoricakeményítőből. 

c) Üvegszállal kevert papírból. 

d) Porított üvegből, papírból és alumíniumfóliából. 

 

I.7. A hazai települési (lakossági) hulladék évi majdnem 5 millió tonnájából 420 ezer tonnát égetnek el. Milyen környezeti 

kockázata van a hulladékégetésnek?   3 pont 

a) A kockázat alapja a hulladékok anyagösszetétele, amelyek égetése során mérgező anyagok keletkezhetnek. 

b) Hulladékégetés során csapadékosabbá válik az időjárás. 

c) Nagy mennyiségű hő keletkezik az égetők kéményeiben, ami üvegházhatást okoz. 

d) Az égéstermékeket virágföldként újrahasznosítják, így a mérgező anyagok a termőföldbe kerülhetnek. 

http://www.zoldkoznapok.hu/lexikon.php?itemID=90
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I.8. Hogyan lehet csökkenteni a háztartási hulladékot?   12 pont 

a) Vásárolj szupermarketben! Segítsd a multicégeket abban, hogy minél nagyobb haszonra tegyenek szert! 

b) Használt ruháidat, cipőidet add másoknak, leginkább rászorulóknak! Sok ember nem tudja megfizetni a 
legalapvetőbb ruhadarabokat sem! 

c) A játékok legtöbbjét csak rövid ideig használják, majd pedig eldobják. Válassz használt, másoknál már bevált játékot, 
vagy jó minőségű, tartós játékokat!  

d) Lehetőleg PET palackos ásványvizet vásárolj! Hamar oltja a szomjadat és a csomagolóanyag 100 %-a 
újrafelhasználásra kerül. 

e) Ragassz a postaládára üzenetet: "Reklámkiadványokat nem kérek" feliratalt! Ezzel postaládádat megkíméled a 
felesleges reklámanyagoktól! 

f) Csak azt vedd meg, amire biztos szükséged van! Rengeteg használati tárgy, ruha, ajándék kerül a szemétbe, mert a 
vásárlás után hamar kiderül, hogy valósjában nincs is rá szükség. 

 
I.9. A Fenntartható Fejlődési Célok a nemzetközi fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködés céljait 

foglalja össze. Az ENSZ által meghatározott 17 cél mindegyikét külön kis piktogram jelöli. Derítsétek ki, melyik célt 

mutatja ez a piktogram! 3 pont 

 

a) Egészség és jóllét 

b) Tiszta víz és alapvető köztisztaság 

c) Fellépés az éghajlatváltozás ellen 

d) Óceánok és tengerek védelme 

 

I.10. Mosáskor a mosószerek adagolásnál a víz melyik tulajdonságát kell figyelembe venni a megfelelő mennyiség 

meghatározásához?   3 pont 

a) A víz klórtartalmát 

b) A víz hidrogénion koncentrációját 

c) A víz keménységét 

d) A víz színét 
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I.11. Olvassátok el a következő rövid történetek 3 fiatalról!  

Az ő helyzetükön szeretne változtatni az a nemzetközi mozgalom melynek célja, hogy a harmadik világbeli termelők 

társadalmi helyzetét és életkörülményeit javítsa, környezettudatossági szempontok figyelembevételével. Ezt 

méltányos kereskedelemnek nevezik és az így előállított termékeket fair trade márkával látják el.  

 

Ezeket a termékeket előállító termelők több bért kapnak, jobbak a lakókörülményeik, jobb munkakörülmények között 

dolgozhatnak. A vásárlók ugyan többet fizetnek ezekért az árukért, de cserébe a fair trade termékek fenntarthatóak, 

és garantáltan jó minőségűek. A méltányos kereskedelemért küldő aktivisták folyamatosan tájékoztatják a 

fogyasztókat a hagyományos kereskedelem igazságtalanságáról, ezzel is segítve választásukat. 

Linda 16 éves amerikai lány. Washington államban lakik. Túlsúlyos, súlya 100 kg fölött van. Nem zavarja nagyon, több 

barátnője is molett. Imádja az édességet. Csokit eszik csokival, sütit, juharszirupot és kakaót. Jókedvű, de hamar 

hiányérzete és szorongása lesz, ha nem kap csokit. (KAKAÓ – fogyasztó) 

Milen 11 éves bolgár fiú. Vidéken laknak, apja mezőgazdasággal foglalkozik, anyja az udvar körüli teendőket látja el. 

Sok állatuk, zöldségeskertjük és gyümölcsfáik vannak. Mint minden rendes gyerek szereti a csokit. De nem túl 

gazdagok, így anyukája beosztja: minden nap egy csíkot kaphat csak a táblából. Idénygyümölcsből és házi tejtermékből 

viszont annyit ehet, amennyit csak akar. (KAKAÓ – fogyasztó) 

Aly, 12 éves afrikai fiú. Burkina Fasoban született, de családja nagyon szegény, ezért Elefántcsontparton dolgozik egy 

kakaóültetvényen. Társaival együtt kemény munkája van: reggel hatkor kezdik a napot, naplementéig dolgoznak. 

Szerencsésnek érzi magát, mert az a munkája, hogy felmásszon a fákra, és macsétával levágja a kakaóbabokat. A 

nagyobb fiúk a földön dolgoznak, összeszedik a terméseket, és hatalmas zsákokba rakják.  A lányok bontják a kakaót, 

kézzel, macsétával. Aly örül, hogy van mit ennie, de szeretne felnőttként könnyebb munkát végezni. (KAKAÓ – termelő) 

A méltányos kereskedelemről szerzett ismereteitek alapján válasszátok ki és jelöljétek meg az állítások közül az igazakat 

(többet is megjelölhettek)!  8 pont 

a) A harmadik világbeli termelők nagyon szegényes és rossz munkakörülmények között dolgoznak. Jellemzően napi 
10–12 órát dolgoznak minimális (napi 2–3 dollár) bérért. A termények árai ezért is olcsóak. 

b) A méltányos kereskedelem célja a termelés társadalmi és környezeti fenntarthatóságának biztosítása. A fair trade 
márkával ellátott termékekért a vásárlók többet, átlagosan + 30–50%-ot fizetnek.  

c) A fogyasztók a fair trade termékekért magasabb árat fizetnek, de ezért cserébe nagyobb mennyiségű árut kapnak. 

d) A méltányos kereskedelembe tartozó élelmiszerek közé tartozik például a banán, a kakaó, a kávé, a tea és a 
narancslé. 
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I.12. Az alábbiakban néhány érdekes adatot adunk meg a mobiltelefon használatának ártalmairól. Ezek közül válasszátok 

ki és jelöljétek meg az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!    8 pont 

a) A mobiltelefonról jövő rengeteg információ információs túlterheltséget okoz. A nagy dózisú, saját életünk 
szempontjából nem fontos információ döntésképtelenné tesz minket. Az összefüggéslátás elvész, végül képtelenek 
leszünk értelmes és felelős döntéseket hozni saját életünkben. 

b) A telefonfüggők nagy része elvágja magát a világtól: lecsökkennek a valós társas érintkezéseik és kevésbé élnek 
élményeket és tapasztalatokat a valódi életben. 

c) A mobilfüggők az életüket a telefonjukon át élik. Nem törődnek azzal, hogy mi zajlik körülöttük. Az egész életüket a 
mobiljuk szemüvegén át nézik, ahelyett hogy saját kézből tapasztalnák meg a dolgokat. 

d) Az emberek 95%-a elalvás előtt közvetlenül is mobilozik, felkeléskor az első dolguk megnézni a telefont. Ez 
egészségügyi problémákat nem okozhat, ha a párna alatt tartjuk a készüléket. 

e) A vezetés közbeni mobilhasználat ma már biztonságos, balesetet nem okoz az utakon. 

I.13. 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 és jelöljétek meg a helyes választ!  2 pont 

a) 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. 

b) A tartós elem drágább, mint a közönséges, viszont lényegesen több energiát szolgáltat és elhasználódva nem 
tartozik a veszélyes hulladékok közé.  

c) A tartós elemek rövid életű termékek, de nem mérgezik a talajt. 

I.14. -16. Tanulmányozzátok az alábbi címkét és válasszátok ki a hozzá kapcsolódó kérdésekre a jó válaszokat! 

 

14. Hogyan nevezik ezt a címkét?  2 pont 

ABCD-címke  energiahatékonysági címke  E-címke 

15. Melyik szín jelöli a környezetre legkevésbé káros kategóriát?   2 pont 

zöld sárga narancssárga piros 

16. Energiahatékonyság szempontjából melyik jelölésű termék a legjobb választás? 

2 pont 

D B A+++ 
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I.17-20. A szervezetünk naponta tízezernyi vegyianyaggal találkozik. A háztartási vegyszerek, kozmetikumok, 
gyógyszerek, műanyagok, adalékanyagok gyakorlatilag majd mindegyike a szintetikus vegyipar terméke, használatuk 
káros az egészségre. Biztosan hallottatok már azokról a hétköznapi természetes anyagokról, amiket a mesterséges 
anyagok helyett tisztításra lehet használni. Ilyen anyagok például az ecet, szódabikarbóna, mosószappan, citromsav. 

17. Az alábbiak közül, jelöljétek meg, mire lehet az ecetet felhasználni (többet is megjelölhettek)!  4 pont 

a) öblítés  
b) szagtalanítás  
c) mosás  
d) vízkőoldás 

18. Az alábbiak közül, jelöljétek meg, mire lehet a szódabikarbónát felhasználni (többet is megjelölhettek)! 4 pont 

a) öblítés  
b) szagtalanítás  
c) mosás  
d) vízkőoldás 

19. Az alábbiak közül, jelöljétek meg, mire lehet a mosószappant felhasználni (többet is megjelölhettek)! 4 pont 

a) öblítés  
b) szagtalanítás  
c) mosás  
d) vízkőoldás 

20. Az alábbiak közül mikre lehet az citromsavat felhasználni?  4 pont 

e) öblítés  
f) szagtalanítás  
g) mosás  
h) vízkőoldás 
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II. TUDATOS VÁSÁRLÁS (2. forduló) 

 
II. 1. Milyen anyag „füstölög” ki a szénsavas üdítőitalok palackjaiból közvetlenül felnyitás után?   6 pont 
 
a) folyékony nitrogén 
b) szárazjég 
c) vízpára szén-dioxiddal keverve 
d) szénsavas oxigén 
e) légnemű mérgező anyagok 
 
II.2. Melyik étel nem magyar specialitás?  7 pont 
a) lecsó 
b) Gundel-palacsinta 
c) isler 
d) tejfölös lángos 
e) gulyásleves 
 
II.3. Mi a különbség az élelmiszerek csomagolásán található fogyaszthatósági idő és minőség-megőrzési idő között? Az 
alábbi állítások közül jelöljétek ki az igaz állításokat!  7 pont 
a) A fogyaszthatósági idő azt a dátumot jelöli, amelynek lejárta után az élelmiszer fogyasztása már nem biztonságos.  
b) A minőség-megőrzési idő azt a dátumot jelöli, amelynek lejárta után az élelmiszer ugyan már veszít a minőségéből, 
de elfogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázattal nem jár. 
c) A fogyaszthatósági idő azt a dátumot jelöli, amikortól az étel már csak forralás után fogyasztható. 
d) A minőség-megőrzési idő azt a dátumot jelöli, amelynek lejárta után az élelmiszer még visszavihető a boltba. 
 
II.4. Melyik E-számmal jelölt ételszínezéket tiltották be elsőként, mert kiderült róla, hogy káros az egészségre? Csak egy 
számot kell írnotok!  7 pont 
 
128  
 
II.5. Hányas E-számmal jelölik a C-vitamint, kémiai nevén aszkorbinsavat? Csak egy számot kell írnotok!  7 pont 
 
300 
 
II.6. Hogyan előzhető meg az élelmiszerhulladék? Válasszátok ki a jó válaszokat!  7 pont 

a) a maradékot rászorulóknak adjuk 
b) háziállatokat etetünk a maradék étellel 
c) elégetjük az élelmiszerhulladékot 
d) komposztáljuk az élelmiszerhulladékot 

 
II.7. Hogyan előzhető meg az élelmiszerhulladék keletkezése? Válasszátok ki a jó válaszokat!  7 pont 

a) Csak annyit vásárolunk, amennyire szükségünk van. 
b) Többféle ételt készítünk, hogy étkezésnél mindenki kiválaszthassa a számára legízletesebb ételt. 
c) Törzsvásárlói kártyát vásárolunk a közeli pizza kiszállítónál. 
d) A maradék ételt gondosan becsomagoljuk és tartósítjuk. 
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II.8. Egy iskolában ökobulit szerveznek a fiatalok, amihez olyan étkészletet szeretnének választani, ami nem műanyagból 
készült, nem kell mosogatni és buli után egyszerűen komposztálható. Ma már többek között cukornádból, búzakorpából 
és pálmalevélből is késztenek tányérokat. Ha a kínálatból a legkevésbé környezetterhelő alapanyagból készült tányérokat 
szeretnék kiválasztani, akkor melyiket válasszák a felsoroltak közül?  
Az alábbiak közül válasszátok ki a helyes megoldást!  7 pont 
 
a) A búzakorpából készült termékek a legkevésbé környezetterhelőek, hiszen búza feldolgozása során keletkező 

melléktermékből készülő hazai termék, így a szállítása is viszonylag kis környezetterheléssel jár. 
b) A cukornád felhasználása szennyezi legkevésbé a környezetet, mivel abból számos édesipari terméket készítenek. 
c) A pálmalevél a papírgyártáshoz szükséges ragasztóanyagot tartalmazza, így azokból könnyen újraragasztható 

poharat készíthetünk. 
d) Legegyszerűbb az újságpapírbók készült tányér, mert napok alatt lebomlik a komposztálóban. 
 
II.9. Öltözködési szokásainkban, például a ruhák vásárlásánál is lehetünk körültekintőbbek, ha kímélni szeretnénk a 
környezetünket és védeni az egészségünket. Figyeljétek a ruhákban levő címkéket, mert ezek informálják a vásárlókat a 
ruha anyagáról és a gyártó országról. A következő állítások a természetes anyagokról szólnak, válasszátok ki belőlük az 
igaz állításokat!  6 pont 
a) A pamut a trópusi éghajlaton termő gyapotból készül, nehezen bomlik le. 
b) A 85 gyapotot termesztő ország közül 80 „fejlődő" ország, ezek közül 28 a legszegényebbek közé tartozik, 

amelyekben nincsenek szigorú környezetvédelmi előírások. 
c) A gyapjú - amely a juhok gyapjából készülő fonal - kitűnő hőszabályzó, melegítő hatásáról ismert. 
d) A len sok évszázadon át volt a ruhák alapanyaga, ebből készült a Kisvakond nadrágja. 
 
II.10. Mit jelent a következő jelzés a termékeken? Válasszátok ki az igaz állítást! 7 pont 
 

 
 

a) Az FSC minősítésű papírból készült füzet vagy könyv alapanyaga olyan erdő fái adják, ahol a kitermelés során 
betartottak minden törvényt és szabályt, a kivágott fák helyére újakat telepítettek. 

b) Az FSC védjegy újrahasznosított vagy újratölthető, kizárólag fából készült irodaszereket jelöl. 
c) A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított gyümölcsök 

kaphatják meg az FSC minősítést. 
d) FSC címkével a szigorú környezetvédelmi szabályokat betartott erdőgazdálkodásból származó facsemetéket 

jelölik. 
 
II. 11. Az elektronikus hulladék - röviden e-hulladék – világviszonylatban évente közel 50 millió tonna szemetet jelent. Az 
e-hulladékok kevesebb, mint 20 százalékát sikerül újrahasznosítani. Pedig az elektronikai szemétből különféle hasznos és 
értékes fémeket lehetne kinyerni. Melyik a legértékesebb fém ezek közül? Válasszátok ki a helyes választ!  6 pont 

a) arany 
b) ezüst 
c) réz 
d) urán 



9 
 

II.12. Évente mintegy 8 millió tonna műanyag – egyszer használatos palack, csomagolóanyag és más hulladék – kerül az 
óceánokba. Ha a szennyezés a jelenlegi mértékben folytatódik, több műanyag lesz a világ tengereiben és óceánjaiban, 
mint hal. Melyik az az afrikai ország, ahol környezetvédelmi okokból elsőként betiltották a nejlonzacskó használatát? 
Válasszátok ki a helyes választ!   7 pont 
 

a) Madagaszkár 
b) Ruanda 
c) Mongólia 
d) Mexikó 

 
II.13. Az európaiak átlagosan évente mintegy 200 műanyag szatyrot használnak, az európai országok közül 
Finnországban használnak a legkevesebbet. Magyarországon az emberek átlagosan 466 műanyag szatyrot használnak, 
amelyek többsége egyszeri használat után a kukában landol. Átlagosan hány nejlonzacskót használnak Finnországban? 
Válasszátok ki a helyes választ!   6 pont 
 

a) 100 db/fő/év 
a) 40 db/fő/év 
a) 14 db/fő/év 
b) 4 db/fő/év 

 
II.14. A rajzon az üveg újrahasznosításának folyamatábráját látjátok. A felsorolt folyamatsorok közül válasszátok ki a 
helyes sorrendet!  7 pont 
 

a) üveghulladék begyűjtése, aprítás, beolvasztás, formába öntés, tisztítás, új üveg termékek  
b) üveghulladék begyűjtése, tisztítás, aprítás, színezés, formába öntés, új üveg termékek  
c) üveghulladék begyűjtése, tisztítás, aprítás, beolvasztás, formába öntés, új üveg termékek  
d) üveghulladék begyűjtése, beolvasztás, formába öntés, tisztítás, aprítás, új üveg termékek  

 

 
II.15. Számos helyen külön begyűjtik már a használt étolajat is. Hogyan hasznosítható újra? Válasszátok ki a helyes 
megoldást! 6 pont 
 

a) a kozmetikai iparban adalékanyagként használják, elsősorban testápolókba keverik 
b) éttermekben használják nagy mennyiségű ételek elkészítésére 
c) asztalosok használják fel nyikorgó ajtók csúszásgátlására 
d) feldolgozást követően üzemanyagként használják 



10 
 

III. ENERGIATAKARÉKOSSÁG (3. forduló) 

III.1. Melyik betűjel jelöli a legkisebb méretű ceruzaelemet?  5 pont 

a) A 

b) AA 

c) AAA 

d) B 

e) C 

 

III.2. Mi az a napkollektor? 5 pont 

a) Elektromos áram segítségével működő napenergiát termelő berendezés, amely vizet vagy levegőt melegít a 

napenergia hasznosításával.  

b) Egy olyan berendezés, amely vizet vagy levegőt melegít a napenergia hasznosításával.  

c) A napenergia segítségével működő elektromos áramot termelő berendezés, amely villamosenergia-hálózatra is 

csatlakoztatható.  

d) A napenergia segítségével működő elektromos áramot termelő berendezés, amely földgázt vagy kőolajat melegít a 

napenergia hasznosításával. 

 

III.3. Mit nevezünk az energetikában biomasszának?  5 pont 

a) A biomassza a föld legfelső humuszban gazdag, termékeny része. Veteményeskertnek kiváló. 

b) A biomassza a Föld összes növényi cellulóztartalmának összértéke. 

c) A biomassza olyan biológiailag ellenőrzött növények préseléséből származó termék, amit a természetgyógyászok 

számos betegség megelőzésére használnak.  

d) A biomassza mezőgazdasági melléktermékekből, valamint növényi és állati hulladékokból áll. Fűtésre használható. 

 

III.4. Mit jelent az ökológiai lábnyom kifejezés?   5 pont  

a) Az egyes országokban 1 óra séta után mekkora lábnyomot hagynak maguk után az emberek. 

b) Mekkora földterület szükséges az emberek igényeinek kiszolgálására. 

c) Hány embert képes a Föld eltartani anélkül, hogy szennyezné környezetét. 

d) Földön kívüli civilizáció hatása a természeti környezetünkre. 

 

III.5. A Tatuin bolgygón élő buckalakók ökológiai lábnyoma fejenként 3,2 hektár földterület, azaz 32 000 m2. Mit 

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

fedezi? Kizárólag egy számot írjatok a mezőbe!  5 pont  

Megoldás: 4x32 000=128 000 m2, vagyis 1280-szor nagyobb a lábnyom területe, mint a bucka területe. 
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III.6. Egy távoli bolygóra történő galaktikus utazás számos kalandot és élményt ígér, de ezek mellett rengeteg 

energiafelhasználással és az energia előállításával együtt járó környezetszennyezéssel jár. Az űrturisták 

energiafogyasztásuk 90 százalékát az utazásra fordítják. Mit gondoltok, hogyan lehet csökkenteni az űrhajók 

energiafogyasztásából származó környezetszennyezést?   

Az alábbi állítások közül jelöljétek meg az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!  15 pont 

a) megújuló energiaforrások felhasználásával 

b) szénnel működő erőművek építésével 

c) az űrszemét újrafelhasználásával 

d) az utazások számának csökkentésével 

 

III.7. Mit jelent a vízlábnyom kifejezés?   5 pont 

a) mekkora a lábnyomunk fürdés után 

b) egy termék előállításához mennyi víz szükséges 

c) 1 km futás után hány liter folyadékpótlásra van szüksége a szervezetnek 

d) mekkora terület szükséges egy vízerőmű felépítéséhez 

 

III.8. Mennyi víz szükséges egy farmernadrág előállításához?  5 pont 

a) 8 liter 

b) 80 liter 

c) 800 liter 

d) 8 000 liter 

 

III.9. Mindennapi életünk elképzelhetetlen energiafogyasztás nélkül. A tisztálkodáshoz, a mosáshoz, a takarításhoz, a 

világításhoz, a főzéshez és az elektromos háztartási gépeink használatához energiára van szükség. 

Az alábbi állítások közül jelöljétek meg az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!  10 pont 

a) A főzés, a vízmelegítés és fűtés fosszilis energiákkal közvetlenül is megoldható, az elektromos háztartási gépek 

működése és a világítás azonban elektromos energiát igényel. 

b) Egy háztartásban az elektromos fűtőberendezések fogyasztják a legtöbb áramot.  

c) Egy háztartás energiafelhasználásának döntő többségét a hűtőszekrény működtetése igényli. 

d) Az elektromos áramot kizárólag erőművekben állítják elő. 

 

III.10. Melyek azok az energiafelhasználás-csökkentési praktikák, amelyeket otthon Ti is tudtok alkalmazni?  

Jelöljétek meg az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!     10 pont 

a) kizárólag nyers ételt fogyasztunk, mert a főzött ételnek több az energiatartalma 

b) csökkentett energiatartalmú ételeket fogyasztunk 

c) főzés helyett grillezzük az ételeket 

d) alufólia helyett szalvétába csomagoljuk a szendvicset 

e) kerüljük az agyoncsomagolt élelmiszereket 
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III.11. 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? 5 pont 

a) a pirosat 

b) a kéket 

c) mindegy melyiket választjuk, ugyanannyit fogyasztanak 

Megoldás: a kék fénykard fogyasztása: 200 kW x 3 óra (h) = 600 kWh, a piros fénykard fogyasztása: 100 kW x 6 óra (h) 

= 600 kWh. 

 

III.12. Milyen előnyei vannak a szélenergiával történő áramtermelésnek?  5 pont 

a) A szélerőművek üzemeltetési költségei igen alacsonyak. 

b) A szélerőművek egyáltalán nem bocsátanak ki szén-dioxidot, így nem növelik az üvegházhatást. 

c) A szél nem megújuló energiaforrás, így csak szeles napokon képes áramtermelésre. 

d) Szélerőműveket bárhová telepíthetünk, ahol van elegendő mennyiségű szél. Magyarországon ilyen szempontból a 

hegyvidékek és a tengerpart menti területek ideálisak.  

 

III.13. 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?  5 pont  

a) 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. 

b) A Föld Órája alkalmából minden év április 22-én különféle eseményeket rendeznek világszerte, amelyekkel 

felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. 

c) A Föld Órája egy évente ismétlődő esemény, melyet 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. 

 

III.14. 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?   5 pont  

a) 2-4 ezer óra 

b) 20-40 ezer óra 

c) 200 – 400 ezer óra 

 

III.15. Mit kell tenni a kiégett villanykörtékkel, fénycsövekkel? Jelöljétek meg a helyes válaszokat! 10 pont  

a) vissza kell vinni oda, ahol vásároltuk 

b) fényforrások gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe kell tenni 

c) össze kell törni, mert csak úgy lehet a szemetesbe tenni 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89desv%C3%ADz
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IV. TERMÉSZETVÉDELEM (4. forduló) 

 

IV.1. Melyik nemzeti park területén van a Kilenclyukú híd?  6 pont 

a) Hortobágyi Nemzeti Park 

b) Kiskunsági Nemzeti Park 

c) Körös-Maros Nemzeti Park 

 

IV.2. Mit jelent a biológiai óra kifejezés?    6 pont 

a) Az élő szervezetekben működő mechanizmus, ami azt segíti, hogy az adott élőlény a külső ritmusoknak (nappalok-

éjszakák, évszakok váltakozása stb.) megfelelően alakítsa belső ritmusát.  

b) Az élő szervezeteket tudományos alapossággal bemutató iskolai tanóra. 

c) Biológiai tudományos kutatásra alapozott okosóra elnevezése, ami képes az emberi szervezet alapvető 

életfunkcióit (pl. vérnyomás, légzésszám) mérni. 

 

IV.3. Mi az a kotorék?  6 pont 

 

a) rókák ürege a földben 

b) vaddisznók nyomai az avarban 

c) vadgerlék fészke a bokorban 

 

IV.4. Milyen állat a cigája?  6 pont 

 

a) kecske 

b) juh 

d) szarvasmarha 

 

IV. 5. Melyik felsorolás tartalmazza a 9 magyar kutyafajta nevét?   6 pont 

a) drótszőrű magyar vizsla, rövidszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, komondor, kuvasz, magyar agár, mudi, puli, pumi 

b) drótszőrű magyar vizsla, rövidszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, farkaskutya, kuvasz, magyar agár, mudi, puli, pumi,  

c) drótszőrű magyar vizsla, rövidszőrű magyar vizsla, drótszőrű tacskó, rövidszőrű tacskó, erdélyi kopó, komondor, 

kuvasz, magyar agár, puli 

 

IV. 6. Honnan ered a citromfű neve?   6 pont 

a) citromillatú a levele 

b) citromízű a termése 

c) citromsárga színű a virága 

http://www.kutya-tar.hu/fajtak/drotszoru-magyar-vizsla
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/rovidszoru-magyar-vizsla
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/erdelyi-kopo
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/erdelyi-kopo
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/komondor
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/kuvasz
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/magyar-agar
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/mudi
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/puli
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/pumi
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/drotszoru-magyar-vizsla
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/rovidszoru-magyar-vizsla
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/erdelyi-kopo
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/kuvasz
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/magyar-agar
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/mudi
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/puli
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/pumi
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/drotszoru-magyar-vizsla
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/rovidszoru-magyar-vizsla
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/drotszoru-magyar-vizsla
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/rovidszoru-magyar-vizsla
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/erdelyi-kopo
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/komondor
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/kuvasz
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/magyar-agar
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/puli
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IV. 7. Hogyan szabályozzák Magyarországon az erdős területeken való közlekedést?    6 pont 

a) A természetvédelmi törvények szerint az erdőkben sehol sem lehet járművel közlekedni, kizárólag erdészeti 

dolgozóknak. 

b) Az erdőtörvény alapján erdőterületen (a természetvédelmi oltalomtól függetlenül) kerékpározni és lovagolni, 

motorral, illetőleg gépkocsival közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. 

c) Az erdőgazdálkodók javaslata alapján bárhol lehet kerékpározni, lovagolni és motorral közlekedni. Gépkocsival 

közlekedni csak az erdészeti hatóság által kijelölt utakon szabad. 

 

IV.8. Mit jelent a tanösvény kifejezés? 6 pont 

a) Régi tankönyvekből készített útburkolat, amit tanulócsoportok számára építettek a természetvédelmi területeken. 

b) Olyan turistajelzés, amin egy 12 éves diák látható természetismeret tankönyvvel a kezében. 

c) Vadállatok számára kijelölt ösvény, ahol az erdő törvényeit mutatják be ismertető táblák segítségével. 

d) 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. 

 

IV. 9. Hogyan kell viselkedni a természetben? Válasszátok ki a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)! 9 pont 

a) Az erdei kirándulás közben maradjunk a kijelölt utakon! 

b) Ne hagyjuk el a kijelölt utat, mert azzal megzavarhatjuk a félénkebb állatokat! 

c) A környezetszennyezés elkerülése érdekében a természetjárás során keletkező szemetet ne dobjuk el, hanem 

gondosan elcsomagolva tegyük vissza a hátizsákunkba és otthon dobjuk a megfelelő hulladékgyűjtőbe! 

d) Figyeljünk arra, hogy csak a lábnyomunkat hagyjunk magunk után a természetben! 

 

IV. 10. Magyarországon 2014-ben első ízben hirdették meg az Év Emlőse rendezvénysorozatot, mely minden évben más 

és más őshonos emlősállatunkra irányítja a figyelmet, elősegítve azok megismerését és hatékonyabb védelmét. Melyik 

emlősállat lett az Év Emlőse 2018-ban? Válasszátok ki a helyes választ!  6 pont 

a) földigiliszta 

b) földi kutya 

c) farkaskutya 

d) szőrös kutyatej 

 

IV.11. Hazánkban a kerecsensólyom fokozottan védett faj, eszmei értéke alapján a legmagasabb kategóriába tartozik. 

Mennyi a kerecsensólyom eszmei értéke forintban kifejezve? Csak egy számot írjatok!  6 pont 

Megoldás: 1 000 000  
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IV. 12. Az alábbi növénynevek közül válasszátok ki a Magyarországon védett fajokat (többet is megjelölhettek)! 9 pont 

a) Magyar nőszirom  

b) Magyar vadkörte  

c) Mikulásvirág 

d) Magyarföldi husáng  

e) Fokföldi ibolya 

 

IV.13. A madárgyűrűzés egy olyan kutatási módszer, ami a madarak egyedi jelölésén alapul. A sorszámozott gyűrűkkel 

megjelölt madarak minden egyes megfigyelése, visszafogása vagy kézre kerülése sokat elárul életükről. A madarak 

milyen szokásait lehet kutatni a madárgyűrűzéssel? Válasszátok ki a helyes válaszokat (többet is megjelölhettek)! 9 pont 

a. A madarak mozgásait, vonulásait. 

b. A madarak pihenő- és táplálkozó helyeit. 

c. A madarak telelőterületeit. 

d. A madarak vedlési szokásait. 

 

IV. 14. Milyen madárvédelmi feladatok vannak koratavasszal a kertben? Válasszátok ki a helyes válaszokat (többet is 

megjelölhettek)! 7 pont 

a. A maradék napraforgómagból mesterséges fészkeket kell építeni! 

b. A hóolvadást követően abba kell hagyni a madáretetést, és az etetőket ki kell üríteni! 

c. A madarak itatásához folyamatosan fel kell tölteni az itatókat! 

d. Friss madárkalácsot kell sütni, ami illatával az etetőkhöz csalogatja a madarakat! 

 

IV.15. Melyik madár látható a természetvédelem jelképén? A madár pontos fajnevét írjátok le! 6 pont 

Megoldás: nagy kócsag 

 

 


