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II.1. Miről árulkodik egy fa évgyűrűje?        2 pont 

 

a) az életkoráról 
 
b) a termés érettségéről 
 
c) a fa keménységéről 
 
d) a virágzás időszakáról 

 

II.2. Milyen állat a tiszavirág?         2 pont 

a) korall 
 
b) hidra 
 
c) kérész 
 
d) kagyló 
 

II.3. Milyen növénycsoportba tartozik az árvalányhaj?       2 pont 

a) fűféle 
 
b) kosbor 
 
c) haraszt 
 
d) moha 
 
 
 
 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 
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II.4. Mikor és hol ünnepelték meg elsőként a Föld Napját?      2 pont 

a) 1999-ben Oslóban 
 
b) 2000-ben Mexikóban 
 
c) 1966-ban Szingapúrban 
 
d) 1989-ben Kaliforniában 
 

II.5. Minek a jelképe ez, az árukon előforduló jel?       2 pont 

 
 
a) természetvédelem 
 
b) zöld színezék 
 
c) papírcsomagolás 
 
d) újrahasznosítás 

 
 

II.6. Mennyi az emberiség által használt összes személygépkocsi száma?   2 pont 

a) több mint 1 milliárd 
 
b) több mint 10 milliárd 
 
c) kevesebb mint 1 millió 
 
d) 100 ezer 
 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 
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II.7. Hogyan nevezik azokat az anyagokat, amelyek a személygépkocsikban 
átalakítják a kipufogógáz káros anyagait egészségre veszélytelen anyagokká?  2 pont 

a) E-számok 
 
b) GPS-k 
 
c) lokátorok 
 
d) katalizátorok 
 

II.8. Ruhavásárláskor érdemes megnézni a ruha címkéjét, mielőtt megvásároljuk! 
Miről tájékoztatnak bennünket a ruhákban levő címkék? 
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!   8 pont 

a) a ruha méretéről 
 
b) a ruha anyagáról 
 
c) a gyártó országról 
 
d) a mosási tanácsokról 

 

II.9. Ha nincs iránytűd, a mutatós karórád is segíthet megállapítani a világtájakat. 
Vízszintesen tartva forgasd úgy az órát, hogy kismutatója a Napra mutasson! 
Milyen irányba mutat a kismutató és a 12-es szám közötti kisebbik rész felezővonala? 2 pont 

a) Északi irányba 
 
b) Keleti irányba 
 
c) Déli irányba 
 
d) Nyugati irányba 

 

II.10. Melyik állat elnevezése a suta?         2 pont 

a) hím szarvas 
 
b) nőstény őz 
 
c) hím kecske 
 
d) nőstény macska 
 

 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 

Pontozás: minden bejelölt jó válasz 

megjelölésekor 2 pont, 4x2=8 pont 
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II. 11. Mit jelent a tudatos vásárlás kifejezés?       2 pont 

 
a) Csak olyan dolgokat vásárolunk, ami első látásra hatással van a tudatunkra. 
 
b) Csak olyan dolgokat vásárolunk, amelyek formálják a tudatunkat.  
 
c) Csak olyan dolgokat vásárolunk, amire valójában szükségünk van. 
 
d) Nem vásárolunk semmit. 

 

II.12. Mosáskor a mosószerek adagolásánál a víz melyik tulajdonságát kell 
figyelembe venni a megfelelő mennyiség meghatározásához?     10 pont 

 

Megoldás: vízkeménység 

 

II.13. Ha egy csöpögő csapból 10 percenként 10 csepp víz csepeg, akkor 
egy óra alatt hány csepp csepeg?         5 pont 

 

Megoldás: 60 csepp (Ha 10 perc alatt 10 csepp, akkor 1 perc alatt 1 csepp, tehát 60 perc alatt 60 csepp.) 
 

II.14. Melyik madár az év madara 2018-ban?        10 pont 

 

Megoldás: vándorsólyom 
 

 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 

Pontozás: pontos válasz esetén 10 pont, többi esetben 0 pont 

Pontozás: pontos válasz esetén 10 pont, többi esetben 0 pont 

Pontozás: pontos válasz esetén 5 pont, többi esetben 0 pont 
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II.15. A hulladékkezelés lehetőségeit látjátok az ábrán. Gondoljátok át, 
milyen szavak lehetnek a számok helyén!        10 pont 

a) 1. megelőzés 2. újrahasználat 3. szelektív gyűjtés, hasznosítás 

4. energetikai hasznosítás 5. deponálás (lerakás) 

b) 1. szelektív gyűjtés, hasznosítás 2. megelőzés 3. újrahasználat 

4. energetikai hasznosítás 5. deponálás (lerakás) 

c)1. energetikai hasznosítás 2. megelőzés 3. újrahasználat 

4. szelektív gyűjtés, hasznosítás 5. deponálás (lerakás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontozás: jó válasz megjelölésekor 10 

pont, többi esetben 0 pont 


