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I. Energiatermelés kevés CO2 kibocsátással     15 pont 

 

a. Szélenergia: 

 

 

Mely országok 

Európa 

legjelentősebb 

szélenergia-

termelői? 

Hova telepítik 

újabban a 

szélerőműveket a 

nagy térigény miatt? 

Mi a jellemző 

szélirány  

Magyarországon? 

Melyik 

nagytájunkon van a 

legtöbb szélkerék? 

1. 

2. 

 

 - szélirány: 

 

- nagytáj: 

 

 

b. „ Bioenergia” 

 

 

Mi volt a ma  

biomasszával 

működő Pécsi 

hőerőmű korábbi  

fűtőanyaga? 

Mi az egyetlen  

cukorgyárunk  

fűtőanyaga és miből 

nyerik? 

Mi a Kaposváron 

közlekedő buszok  

üzemanyaga? 

 

 

fűtőanyag: 

alapanyaga: 

 

 

 

c. Atomenergia: a Paks II. erőmű építésének terve ismét ráirányította a figyelmet a 

magyarországi uránérc készletre. 

 

  

Melyik hegyen és 

településen 

bányásztak  

uránércet? 

Mettől meddig 

folyt a termelés? 

 

Hegy: 

Település: 

 

 

 

+ Négy kerék helyett két keréken 

 

 

Mi a neve a 

Budapesti 

közbringa 

hálózatnak? 

Hogy hívták a 

Kaposváron 

bevezetett 

elektromos 

bicikliket? 

Nevezz meg egy 

Európai országot, 

ahol sokan 

közlekednek 

kerékpárral! 

   

 

 

 



II. Várak           14 pont 

A feladat első részében nevezzétek meg, hol található a leírásban szereplő vár  

a. A Zempléni-hegység nyugati hegyvonulatán magasodik az elsőként 1307-ben, az Aba 

nemzetség birtokaként említett vár. 

b. A Mecsek-hegység keleti lejtőjén áll, építése az 1300-as években kezdődött, és a századok 

során folyamatosan bővült várfallal, tornyokkal, kápolnával illetve további palotaszárnyakkal.  

c. A Zempléni Tájvédelmi Körzet mesés vidékén található. Ez az ország egyik olyan 

magánföldesúri vára, ami valószínűleg már a tatárjárás előtt is állt - ezt bizonyítja egy, a várban 

talált régészeti lelet is -, első ízben azonban 1264-ben említik egy oklevélben. 

d. A fentiek közül melyikre illik a mai leírás: 

 … községből induló 2,4 kilométeres erdei túraútvonalon gyalogosan is megközelíthető, de 

autóval is fel lehet jutni Háromhuta irányából 

 

Párosítsátok a képeket a hozzájuk tartozó felújítási leírással! 

D  E  F  

 

1. „A középkori vár helyreállítása 2015-ben kezdődött meg, több mint ezer négyzetméteren 

újult meg a főépület, a palotaszárny és a kaputorony. A várkastély több kiállításnak is otthont 

ad, amelyek által nem csak az épület történetével, de a középkori Magyarország főpapi 

udvarainak jellegzetességeivel és a korabeli pécsi püspökség történetével is 

megismerkedhetnek a látogatók.” 

2. „A vár nemrégiben befejeződő rekonstrukciója során a cél a vár konzerválása és az 

Öregtorony helyreállítása volt, ahol négy szinten kiállítóterem jött létre. Itt található a vár kőtára 

és a vár történetét feldolgozó multimédiás, interaktív tárlat.” 

3.” A vár régészeti kutatása először 1977-ben kezdődött el, nagyszabású felújítása pedig a 

közelmúltban fejeződött be, ami szakmai körökben nagy port kavart. Egyfelől Pro Architectura 

elismerésben részesült, másrészt viszont megkapta az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 

Műemlékvédelmi Citrom-díját. Az ICOMOS szerint nem az eredeti várat állították helyre, 

hanem egy turisztikai látványosságot, egy historizáló várat építettek.” 

Az alábbi képek alapján nevezzétek meg a Magyarországon épített várak típusait, majd 

írjatok mindegyikhez 2-3 jellemzőt! 

a.   b.   c.  

d. Melyik középkori királyunk építtette a c. képen látható várat? 

  



III. Számoljunk csak!         15 pont 

 

1. feladat 

„ Ha majd az Időben eljön az a korszak, amikor az ember minden   ot 

szétrobbantott, amit valami célra fel nem használhatott, és minden öreg fát már régen 

kivágatott, akkor már késő lesz siránkozni a megbillent természeti egyensúlyon, amelyet 

helyreállítani sem atombombával, sem mindentudó elektronikus gépekkel nem lehet.” 

      (Fekete István) 

A      helyébe illő szó az alábbi rejtvény megfejtése 

  1.              

  2.              

    3.            

   4.             

5.                

     6.           

   7.             

 

 

1. Deltoid, amelynek minden oldala egyenlő. 

2. Négyszög, amelynek két-két szemközti oldala párhuzamos. 

3. Négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja. 

4. Négyszög, amelynek egy szimmetriatengelye van, mely 

egyben átlója is. 

5. Körbe írható trapéz. 

6. Szabályos négyszög. 

7. Paralelogramma, amelynek minden szöge egyenlő. 

 
 

(7 pont) 

 

  

 



 

2. feladat 

 
 

Egyes források szerint így alakult a napelem kapacitás hazánkban: 

(Az adatokat nektek kell kiszámítani a meghatározások alapján!) 
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(8 pont) 

 

  



IV. Savas eső         15 pont 
 

  
 

„A gyengébb hatást a szén-dioxidból létrejövő szénsav gyakorolja a környezetre. Ez a csapadék 

és a hó pH-értékét 5,6-re csökkenti. Ezt az értéket tekintik többen a savas eső határának, de 

másik besorolás szerint az 5-ös pH-értéket tartják annak. 

A szén-dioxiddal szemben a kénsav és a salétromsav akár 2,4 pH-értékű savasodást is okozhat. 

Meg kell jegyezni, hogy a pH-érték skálája logaritmikus beosztású, így nagyságrendbeli 

különbségekről beszélünk. Európában a szárazföldről a légkörbe jutó kén-dioxid közel egésze 

antropogén eredetű. Egyrészt a kéntartalmú ércek kohósítása, másrészt a kőolaj és a szén (elég 

jelentős 1-5%, vagy még több koncentrációjú ként tartalmaznak) elégetésekor kén-dioxid 

keletkezik, amely az atmoszférában vízzel kénessavat alkot. 

Kibocsátók a belső égésű motorok is, főleg a katalizátorok általános bevezetése előtt adták nagy 

részét a szennyezésnek. Természetes úton általában az erdőtüzeknél, növényi bomlásnál és 

vulkáni működéskor kerül a levegőbe kén-dioxid. 

A salétromsav ipari gyártása során ammóniát oxidálnak nitrogén-monoxiddá, amely a levegő 

oxigéntartalmának hatására nitrogén-dioxiddá alakul. Ezt oxidatív körülmények között vízben 

elnyeletik, így nyerik a salétromsavat. Azonban az oldódás nem tökéletes, így a 

gyárkéményekből távozó nitrogén-dioxid a levegő víztartalmával reakcióba lépve 

salétromsavat, illetve salétromossavat alkothat.” 

(forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Savas_eső) 

1. Adjátok meg a kékkel kiemelt vegyületek képleteit! 

2. Írjátok föl az alábbi folyamatokat egyenlettel! 

 

A) „szén-dioxidból létrejövő szénsav”: 

B) „kén-dioxid … kénessavat alkot”: 

C) „ammóniát oxidálnak nitrogén-monoxiddá”: 

D) „… amely nitrogén-dioxiddá alakul”: 

E) „így nyerik a salétromsavat”: 

F) „salétromsavat, illetve salétromossavat alkothat”: 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-dioxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nsav
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/PH
https://hu.wikipedia.org/wiki/PH
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-dioxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9nsav
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9tromsav
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9n-dioxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91olaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9nessav
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9n-dioxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9tromsav


V. Párosítás          15 pont 

 
1. Párosítsd az okokat a következményekkel! Betűkkel válaszolj! ( 7 pont ) 

        OKOK:                                                                           KÖVETKEZMÉNYEK: 

A) sok por a levegőben    a - globális felmelegedés 

B) sok kén-dioxid kerül a levegőbe  b - elzárja az élőlényeket a levegőtől és a 

fénytől 

C) nő a levegő szén-dioxid koncentrációja  c - szmog (Los Angeles-típus) 

D) freon            d – savas eső 

E) olaj kerül a vízbe       e – az ózonréteg elvékonyodása 

F) ózon, nitrogén-oxidok     f – a fotoszintézis intenzitása csökken 

G) sok műtrágya használata      g – a talaj mikroflórájának  pusztulása    

 

2.f. Mi a jelentése a következő környezetvédelemmel kapcsolatos logóknak? ( 8 pont ) 

 
  



VI. Hőszigetelés         15 pont 

 
A grafikonok alapján határozd meg hány 
PJ (Petajoule) energiát használtak 
Magyarországon a háztartások 2010-ben! 

 
Határozd meg mennyi volt a családok 
fűtésre használt energiafogyasztása 
ebben az évben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mennyi energiát lehetne 
megtakarítani a falak hőszigetelésével 
és az ablakok cseréjével, ha ezt a hőveszteséget 
sikerülne nullára csökkenteni? 

 
 

Ha a megtakarított energiát villamos energiában 
számoljuk, akkor ez hány Ft-ot jelentene a magyar 
háztartásoknak, ha 1 kWh 35 Ft-ba kerül? 
 

 

  

Egy család energiafogyasztása 

Egy családi ház hőveszteségének megoszlása 



VII. Nézd csak! Ezekben is van környezetvédelem.    15 pont 
 

Fekete István legnépszerűbb 

regényében Matula bácsi 

tanítja Tutajost egy ma már 

ritka, a behurcolt betegség 

miatt majdnem teljesen eltűnt 

ízeltlábú kifogására. Mi ez az 

állat? 

Mi a regény címe? 

 

 

Napjaink legnagyobb 

környezetszennyezői a 

füstölgő erőművek. Pedig 

egyik írónk még 150 éve 

fekete gyémántnak nevezte azt 

az alapanyagot, amit ezek az 

erőművek elégetnek. Mi ez az 

alapanyag?  

Ki írta a regényt? 

 

 

 

 

A fák nagyon fontos szerepet 

játszanak a 

környezetvédelemben. Nem 

véletlenül lettek a bölcsesség 

szimbólumai J.R.R. Tolkien 

leghíresebb regényében. Mi a 

regény címe? 

 

Szilszakáll a vállán 

viszi a furfangos 

hobbitot. Minek 

nevezi a regényben 

idegen szóval ezeket a 

faembereket az író? 

 

 

A dzsungel könyve méltán 

népszerű regényben egy 

kihalás szélén levő állat játssza 

a gonosz szerepét. Melyik 

állatfajról van szó? 

 

Mi a neve a regényben 

ennek az állatnak? 

 

       



A vizek szennyeződésének 

megakadályozása  fontos 

környezetvédelmi cél. Ma már 

egyre kevesebb a tiszta 

állóvíz, így egyre kevesebb az 

az állat, amely egy kedves 

mesefilm főszereplője. Mi a 

film címe? 

Milyen állat a 

valóságban a 

buboréknadrágot 

viselő nyolclábú? 

 

 

Az emberi telhetetlenség miatt 

a veszélyeztetett kategóriába 

sorolták azt a kedves kis 

állatot, amely leghumorosabb 

szereplője Julien királyként 

egy animációs filmnek. 

Milyen állatról van szó? 

Melyik szigeten 

őshonosak, ami az első 

film címe is egyben? 

 

 

 

 

 

A szélenergia alternatívája az atomenergiának a 

környezet védelmének szempontjából. Ma már 

modern szélkerekeket látni akár Nyugat-

Dunántúlon is. Egy híres spanyol regényben 

azonban a főhős szélmalommal kezd harcolni, mert 

óriásnak látja. Ki Cervantes regényének főhőse?  

 

 

 

Egyre többször lehet áradásokra számítani 

a globális felmelegedés következtében. 

Már egy kisebb patak áradása is nagy 

károkat tud okozni. Ahogy a megáradt 

Bágy patak elvitte egy kislány Cukri 

bárányát is Mikszáth Kálmán novellájában.  

Mi a címe a novellának? 

 

 

 

 

A kihalás szélére került az a nagy testű 

ragadozómadár, amit Tamási Áron Ábel a 

rengetegben című regényében az ostoba 

csendőr lelőtt, majd megsütött, és Ábellel 

együtt megevett. Igaz meg is betegedtek 

tőle. Milyen állatot ettek meg? 

 

 

 

 

  



VIII. Oldjátok meg az angol VAGY német feladatot!    15 pont 

 

ENGLISH:   

Task 1: Choose the best title A – D for the paragraphs 1-4:    /4 

A: Global warming effect. B:Lot of rain causes floods C:Water pollution 

D :Lack of rain causes droughts 

 

We all need water. The problem is there is often too much or too little. And there are 

other problems: when it rains a lot the level of the rivers rises. The water runs over the banks. 

People drown. Their cars and houses ruined. Animals drown, too. Many big cities in Asia, Latin 

America and Europe often have floods. 

Sometimes it doesn’t rain for a long time. Plants die. Animals die, too. People have no 

food Many countries in Africa have problems with droughts. Every year these droughts get 

worse and worse. 

Industry always pollutes water with chemicals. Some farmers use too many chemicals 

which enter the rivers and lakes. They kill the plants and fish. 

The world is getting warmer, so water levels are rising. Climates are changing. Some 

countries are becoming hotter and drier. This affects agriculture. People want to control global 

warming, but they can’t agree about the best solutions.  
(By Susan Holden,from topics,MacMillan Education,2006) https://busyteacher.org/19938-environment-reading-comprehension.html 

 

1.Paragraph 1  

2.Paragraph 2  

3.Paragraph 3  

4.Paragraph 4  

 

Task 2:Match the names of problems with the pictures. What can we do about the 

problem? Write 2 suggestions to each problem.      

  /8 

Everyone uses a car.   There are no plants in the city centre. 

We use too much water.  We throw away litter. 

1.    2.  

5…………………………………………..  7………………………………….. 

6…………………………………………..  8………………………………..… 

3.     4.   

9………………………………………..  11……………………………………. 

10………………………………..……..  12…………………..…………...…… 

https://creativecommons.org/ 

https://busyteacher.org/19938-environment-reading-comprehension.html
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjuJWE0dDQAhWGXhoKHbLqDQkQjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/pic-239129611/stock-photo-busy-street-sketch.html&psig=AFQjCNGvVHojGGOKaZBWMUESg1BnoAVxSw&ust=1480600436498686
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi83euP0tDQAhVE5xoKHfRnBcgQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/au/illustrations/garbage&psig=AFQjCNHlTSZcGOwxCLt8V7UXIChJ0v7fmA&ust=1480600758377649
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7pY2v0tDQAhVDSRoKHRcdBQYQjRwIBw&url=http://stop-the-water-while-using-me.com/en/custom/index/sCustom/29&psig=AFQjCNHlTSZcGOwxCLt8V7UXIChJ0v7fmA&ust=1480600758377649
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP1qjF0tDQAhVHExoKHRd9BwkQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/clipart-vector/traffic_congestion.html&psig=AFQjCNHrCBGmCdemYWGjnUGqJOztiB1fPQ&ust=1480600943669334


 

Task 3:Read the text and find the best way to finish the sentences.   /3 

 

Global Warming is an average temperature increase in the atmosphere of the Earth's surface 

and troposphere. Global Warming can be caused by natural and human events. Too much 

carbon dioxide (CO2) introduced into the air can produce Global Warming. Global Warming 

often refers to a warming that can occur as a result of increased CO2 emissions by man.  This 

can create a greenhouse effect. The greenhouse effect traps heat within the atmosphere causing 

the average temperature of the Earth to increase. This increased temperature causes ice caps to 

melt. The melting of the Earth's ice caps causes sea levels to rise, thus changing the Earth's 

landscape. 

 

13. Too much carbon dioxide in the Earth's atmosphere can cause 

A-carbon rain.  B-high oxide levels. C-Global Warming.  

D-All of the above. 

14. Heat trapped in the Earth's atmosphere, causing the average temperature to rise, is called 

A-the warming house. B-the clean-house effect. C-the greenhouse effect.

 D-the changing climate. 

15. The melting of the Earth's ice caps causes 

A-rainfall increases. B-a rise in oxygen levels. C-a rise in sea level.  

D-None of the above. 

 
http://www.myschoolhouse.com/courses/O/1/83.asp 

TOTAL:          /15 

 

 

  

http://www.myschoolhouse.com/courses/O/1/83.asp


Ergänze den Text mit den folgenden Wörtern! 
 
 

gut, Teilbereich, Vielfalt, Energien, Klimaschutz, Naturschutz, 
Umweltschutz, Umweltministerin, technischen, Lebensräume, 

menschlichen, beraten, Reinhaltung, Bundesamt, Pfalnzenarten 

 
 
Beim _______________ geht es um den Schutz der Natur - also der 
wildlebenden Tiere, der wildwachsenden Pflanzen und der 
_________________. Wichtigstes Ziel des Naturschutzes ist es, die 
"biologischen ______________" der Erde zu erhalten oder wieder 
herzustellen. Das bedeutet, dass möglichst viele verschiedene Tier- und 
____________________ und auch viele verschiedene Lebensräume auf 
unserer Erde erhalten werden. 
Beim _________________ geht es nicht nur um den Erhalt der Natur, 
sondern auch um die _________________ der Luft, des Wassers, der 
Böden und um den__________________. Der Umweltschutz beschäftigt 
sich also damit, wie die Auswirkungen des __________________ 
Handels auf die Umwelt möglichst gering gehalten werden können. Der 
Naturschutz ist ein __________________ des Umweltschutzes. 
Weil das Themenfeld Umweltschutz so groß ist, hat die 
____________________ bestimmte Fachbehörden, die sie __________. 
Eine davon ist das ____________________ für Naturschutz, dessen 
Mitarbeiter sich im Bereich "Naturschutz" besonders __________ 
auskennen. Das Umweltbundesamt dagegen berät die Umweltministerin 
in allen Fragen des _________________ Umweltschutzes - also zum 
Beispiel bei den erneuerbaren _______________ oder der 
Müllvermeidung. 

(Naturdetektive.bfn.de) 
 

15/ 
 
 
 

 


