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I. 1. A felsorolt italok közül melyik fogyasztása terheli legkevésbé a környezetünket?  2 pont 

a) kartonos dobozba csomagolt gyümölcslé 
 
b) dobozos üdítő 
 
c) PET-palackos ásványvíz 
 
d) házi szörp 

 
I.2. Miért kell külön begyűjteni a használt ceruzaelemeket?     4 pont 

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

a) Mert a használt elemekből kinyerhető veszélyes anyagokat ártalmatlanítani kell. 

b) Mert azokat gyárakban újra lehet tölteni. 

c) Mert a háztartási hulladékkal a talajba kerülhetnek és így szennyező forrást jelenthetnek. 

d) Mert a használt elemekből remek gyerekjátékokat lehet készíteni. 

 
 
 
 
I.3. Hogyan lehet takarékos módon használni az egyszerű elektromos háztartási 
eszközöket (pl. konyhai kisgépek, elemlámpák, mobiltelefonok)?  
A válaszok közül válasszátok ki az igaz állításokat (többet is megjelölhettek)!   4 pont 

a) újratölthető elemekkel, akkumulátorokkal működtetjük 
 
b) lehetőség szerint napelemes változatot vásárolunk belőle 
 
c) mikrohullámú sütő közelében töltjük fel 
 
d) néhány órára betesszük a hűtőbe 

 
I.4. Mit jelent a PET-palack szóban a PET szó?        2 pont 

a) A palack készítéséhez felhasznált műanyag - polietilén tereftalát – rövidítése. 

b) A palackokat gyártó legnagyobb országok – Polinézia, Egyiptom, Tanzánia – rövidítése. 

c) A palackban levő élelmiszer felhasználást segítő konyhai eszközök mozaikszava: 

Pohár, Evőeszköz, Tányér. 

d) A palackhoz adott színtelen tartósítószer neve. 

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, 2x2=4 pont 

Rossz válasz bejelölésekor 2 pont levonás jár. 

Pontozás: minden bejelölt jó válasz 

megjelölésekor 2 pont, 2x2=4 pont 

Rossz válasz bejelölésekor 2 pont levonás jár. 
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I.5. Környezetvédő szervezetek mikor tartják a „Ne vásárolj semmit!” napot?    2 pont 
 
a) októberben 
 
b) novemberben 
 
c) decemberben 
 
d) januárban 

 
I.6. Mit jelöl a következő turistajelzés?         2 pont 

 

a) mély gödröt 
 
b) veszélyes útkanyart 
 
c) barlanghoz vezető utat 
 
d) vízben gazdag területet 

 

I.7. Mit jelent a plankton kifejezés?         2 pont 

a) apró vízi élőlények összességét 
 
b) apró PET-palack szemcséket a vízben 
 
c) nagy testű vízi emlősállatok összefoglaló nevét 
 
d) platánfa termését 

I.8. Melyik állat tejéből készül a gomolyatúró?        2 pont 

a) házi tyúk 
 
b) szarvasmarha 
 
c) kecske 
 
d) juh 
 

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: jó válasz megjelölésekor 2 pont, 

többi esetben 0 pont 
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I.9. Melyik nemzeti park jelképe a foltos szalamandra?       2 pont 
 

   
 
a) Aggteleki Nemzeti Park 
 
b) Duna-Ipoly Nemzeti Park 
 
c) Fertő-Hanság Nemzeti Park 
 
d) Őrségi Nemzeti Park 

I.10. Milyen állatokkal foglalkozik az ornitológus?       2 pont 

a) orángutánokkal 
 
b) hüllőkkel 
 
c) madarakkal 
 
d) halakkal 

I.11. 2010. október 4-én Ajkán átszakadt a gyár egyik vörösiszap-tárolója, 
és több mint egymillió köbméter iszap öntötte el a környező településeket. 
Ehhez hasonló méretű vörösiszap-katasztrófa korábban sehol a világon 
nem történt. Melyik anyag gyártásának mellékterméke a vörös iszap?    5 pont 

Megoldás: timföld vagy alumínium 

I.12. 2000. január 30-án százezer köbméternyi cianid- és nehézfémtartalmú 
szennyvíz zúdult az aranymosással foglalkozó nagybányai Aurul bányavállalat 
létesítményéből a Lápos folyón keresztül Magyarország területére. Az addigi 
legsúlyosabb magyarországi vízszennyezés mintegy két hét alatt vonult le, ennek 
 következményeként becslések szerint közel 1240 tonna hal pusztult el. 
Magyarország melyik nagy folyóját érte el a legnagyobb szakaszon a szennyezés?  5 pont 

Megoldás: Tisza 

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 

Pontozás: pontos válasz esetén 5 pont, többi esetben 0 pont 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ajkai_v%C3%B6r%C3%B6siszap-katasztr%C3%B3fa
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I.13. Hazánkban főként a kíméletlen vadászat, másodsorban pedig az élettér 
csökkenése következtében 1915 és az 1980-as évek eleje között egyáltalán nem 
fordult elő az  a ragadozó, amelyet néhány éve nyomon követhetünk a Börzsönyben. 
Kiválóan alkalmazkodott az erdei élőhelyekhez, hatalmasat képes ugrani és a fára  
mászás sem okoz neki problémát. Főként kisebb rágcsálókkal és patás vadfajokkal 
táplálkozik. Foltos bundája, a pofáját keretező szakáll és a fülein látható jellegzetes 
szőrpamacsok miatt könnyű felismerni. Szabad szemmel kimondottan nehéz 
észlelni, mert a rejtőzködés nagymestere. Melyik ez az állat?      5 pont 

Megoldás: hiúz  
 
I.14. A világ első Madarak és Fák Napja rendezvényt a párizsi európai madárvédelmi 
egyezmény alapján Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg Magyarországon 
1902-ben. Az ünnep hivatalossá Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, 
amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő 
a Madarak és Fák Napja megszervezését minden iskola számára. 
Melyik napon tartják a Madarak és Fák Napját Magyarországon?     5 pont 
 

Megoldás: május 10. 

 

I.15. A naponta használatban levő, szintetikus háztartási tisztítószerek mindegyike 
kimondottan károsak az egészségünkre. Ezért a természetes alapanyagú tisztító- 
szerek használatával nemcsak a természetet, hanem magunkat is védjük! Melyik az 
a színtelen, szúrós szagú, természetes tisztítószer alapanyag, amelyet zöldségek 
savanyítása mellett vízkőoldóként is lehet használni?       10 pont 

 

Megoldás: ecet 

Pontozás: pontos válasz esetén 5 pont, többi esetben 0 pont 

Pontozás: pontos válasz esetén 5 pont, többi esetben 0 pont 

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


