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1.A Föld és az emberiség története során sokszor fordultak elő természeti és társadalmi 

katasztrófák. Nevezd meg az eseményeket, és írd be a hozzátartozó képek betűjelét is!  

16 pont 

 kép esemény kép hatása 

1. 

 

  Becsapódásának következtében 66 millió éve a 

légkörbe került gázok és vulkáni hamu miatt 

növény- és állatvilág közel 70 százaléka 

kipusztult és velük a dinoszauruszok is. 

2. 

 

  A kitörés következtében elpusztult a krétai / 

Minószi kultúra Sohasem látott vihar és 10 csapás 

volt Egyiptomban. Feljegyeztek három napot az 

égen és júliusi fagyokat Kínában. 

3.  

 

  Az 1783-as kitörésekor állatok százezrei hullottak 

el a mérgező gázoktól. Európában is ezrek halálát 

okozta. Éveken át hatással volt az egész bolygó 

időjárására és éghajlatára. A kialakult éhínség az 

izlandiak mintegy negyedének életét követelte. 

Egyes vélemények szerint a kitörése után 

kialakult társadalmi ellentétek vezettek a francia 

forradalomhoz. 

4. 

 

  Az indonéziai vulkán kitörése különösen hideggé 

tette az 1816-os esztendőt, amely nyár nélküli 

évként vonult be a történelembe. Magyarországon 

is hidegebb volt a nyár télen pedig rengeteg hó 

esett, mely árvizeket okozott. A terméshozam 

visszaesett, az éhínséget tífuszjárvány tetézte.  

5. 

 

  1908-ban a Köves-Tunguszka és a Léna folyók 

között, éles hangjelenség kíséretében hatalmas 

tűzgömb tűnt fel az égen. A jelenséget több száz 

kilométerről is látni lehetett, azt hitték, hogy eljött 

a világvége, ezer méteren a tűzgolyó felrobbant, a 

lökéshullám letarolta a tajgát. 

6. 

 

  1845-től rettenetes dolgok történtek Írországban, a 

több mint nyolcmilliós lakosság legfontosabb 

táplálékát, a burgonyát megtámadta egy gombafajta. 

A termés már a földben  fekete, rothadó masszává 

változott. Az elkövetkezendő években mintegy 

kétmillió ember halt éhen és ugyanennyi ember 

vándorolt ki az USA-ba. 

7. 

 

  A katasztrófa idején nagy sugárdózisnak kitett 

akkori gyerekek gyermekeinél megnövekedett 

számban fordul elő Ukrajnában törpenövés, 

cukorbetegség, leukémia és egyéb daganatos 

megbetegedés. 

8. 

 

  A Richter skála szerint 9-es erősségű 

földrengés és a cunami csapott le Japánra, A víz 

áttörte a Fukusima atomerőmű védőfalát ahol 1 

nappal később robbanás történt. A radioaktív 

fertőzés miatt több mint százezer embert kellett 

kitelepíteni. 
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II. Történelmi korszakok nagy járványai      15 pont 
1. Írjátok be a táblázatba az egyes képekhez tartozó betegség nevét és az adott történelmi 

korszakot!  

 

1.  

 

3.  4. 

 
kép 

száma 

betegség neve történelmi korszak 

1   

2   

3   

4   

 

 

2. Az alábbi források és tudásotok alapján válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

„Iszonyú forróság uralkodott; utcáink porosak, homokosak s piszkosak a lehető legnagyobb 

mértékben; a halottakat félig nyílt szekereken vitték ki a temetőbe, mindenkinek szeme láttára; 

a betegséget magát nem ismervén, de tapasztalván annak pusztító voltát, még a műveltebb 

osztályokban is a lehető legnagyobb félelmet, rettegést s elcsüggedést idézte elő.” 
( Podmaniczky Frigyes leírása az 1831-es koleráról) 

 

Az egykori nagy harcos csak éles szemű, jó hallású megfigyelő immár. Levelei ragyogó 

dokumentumok egy magasba ívelő korszak országos eseményeiről és hőseiről. Pest-Buda 

elkápráztatja, szinte megsejti benne az eljövendő világvárost. Életkedvét új izgalmak fűtik. 

1831 elején a lengyel szabadságharcos készülődésekről ír egyik levelében – "mert kit nem 

interesszál a varsói dolog", s ugyanitt mellékesen egy új közéleti ember jellemét villantja meg, 

egy kisebb érdekű megyegyűlés keretei közt: "… felkele Kossuth Lajos, s oly tűzzel, mintha 

kezében volna a zendítés szövétneke, képzelhetetlen vakmerőséggel tartá beszédét…A 

koleráról s a parasztfelkelésről írta leveleit(Kisfaludy), amikor élete áldozatul esett a 

betegségnek, 1831. augusztus 23-án." (Kisfaludy Károly életéről) 

 

2. 



 

1. Az első forrásban mi utal a rossz higiéniai állapotokra? Kettőt nevezz meg!  

………………………………………………………………………………………… 

2. Ki volt az a lengyel szabadságharcos, aki a magyar szabadságharcban is részt vett?  

………………………………………………………………………………………… 

3. Milyen törvényjavaslatot nyújtottak be az első reformkori országgyűlésen, hogy 

enyhítsenek a parasztság sorsán?  

………………………………………………………………………………………..... 

4. Hol tartották ebben az időszakban az országgyűléseket?  

………………………………………………………………………………………….. 

5. Ki az a történelmi személyiség, aki a forrás szerint is kiváló szónok és börtönbe is 

zárták.?  

………………………………………………………………………………………….. 

6. Milyen betegségben hunyt el Kisfaludy Károly?  

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  



III. Számoljunk csak!         15 pont 

1. Magyarország legnagyobb ipari katasztrófái közül három szerepel ebben a feladatban. 

A következő településekhez köthetők: Nagylengyel, Répcelak, Sajóbábony 

Írd annak a településnek a nevét a meghatározás után, amelyre illik! 

 

meghatározás település 

A katasztrófa bekövetkezésének évszáma 

számjegyeinek összege osztható 3-mal. 

 

A katasztrófa bekövetkezésének évszáma 

számjegyeinek összege négyzetszám. 

 

A katasztrófa bekövetkezésének évszáma 

számjegyeinek összege a legkisebb és egy 

másik prímszám szorzata. 

 

A katasztrófa bekövetkezésének évszáma 

számjegyeinek összege köbszám. 

 

A katasztrófa bekövetkezésének évszáma 

páros szám. 

 

A katasztrófa bekövetkezésének évszáma 

prímszám. 

 

A katasztrófa bekövetkezésének évszáma 

két prímszám szorzata. 

 

7 pont 

2. A vörösiszap-katasztrófáról néhány számadat. 

 2010. október 4-én 12 óra 28 perckor szakadt át a zagytározó gátja. 

Hány perc telt el a napból? 

 Az áradat 30-35 km/h sebességgel haladt. 

Másodpercenként hány métert haladt? 

 Közel 1,7 millió köbméter vörösiszap és lúgos víz elegye zúdult az érintett 

településekre. 

Írd fel helyiértékes írásmódban, illetve normálalakban a mérőszámot! 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 1017 ha mezőgazdasági terület került iszap alá. 

Váltsd át! 1017 ha =  km2 =  m2 

 2011. december 31-ig 1 091 343 m3 szennyezett földet szállítottak el. 

Kerekíts!  ezresre   1 091 343≈ 

  százezresre  1 091 343≈ 

8 pont 

 



IV. A földrengések hatásai       15 pont 

 

A földrengés pusztítását alapvetően a rengés kipattanásakor felszabaduló energia határozza 

meg. A rengés erősségét a szeizmográf által jelzett legnagyobb kitérés és az epicentrumtól való 

távolság felhasználásával számolják ki. Így lehet kiszámolni az adott földrengés Richter-

magnitúdóját. A skála nem lineáris, hanem mértani sorozat szerint növekszik. Ez a Richter-

skála esetében azt jelenti, hogy minden 0,2 értékű magnitúdónövekedés az előzőhöz képest 

kétszer akkora energiát jelent, vagyis ha 1 egésszel nő a magnitúdó, akkor az 25 = 32-szeres 

energiának felel meg.  

 

1) Dunaharasztiban 1956-ban 5,6-es, Érsekvadkert közelében 2013-ban 4,2-es erősségű 

földrengés volt. 

Hányszor több energia szabadult fel a földrengés során 1956-ban, mint 2013-ban? 

 

2) Hány joule energia szabadulhatott fel a világ eddigi legnagyobb erősségű ismert földrengésében 

(Chile, 1960), ha ez 32 millió atombomba energiájának felel meg? 

 Egy atombombát tekintsünk 20 kT (húsz kilotonna) energiájúnak, ami azt jelenti, hogy ez 20 

000 tonna hagyományos TNT (trinitro-toluol) robbanóanyag robbanáskor felszabaduló 

energiájával egyezik meg. Egy gramm TNT robbanási energiája nagyjából 4200 J.  

 

  



V. COVID-19 járvány        15 pont 

 

1. A koronavírus család tagjai átkerülhetnek állatról emberre, és közöttük elterjedhetnek, 

betegségeket okozhatnak. Hogy nevezzük az ilyen megbetegedéseket? Jelöljétek be a 

helyes választ! 

a) zoomed 

b) zoonózis 

c) zoopatient 

 

2. Melyik az a vírus okozta betegség, amelyik leggyakrabban kutyáról, rókáról, esetleg 

macskáról kerülhet át emberre, és idegrendszeri elváltozásokat okoz? 

……………………………………… 

 

3. A COVID-19 vírus membrán 

burokból, fehérje burokból, és egyszálú 

örökítőanyagból, nukleinsavból áll. 

Melyik nukleinsav található a 

vírusban? 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

4. Milyen megbetegedést okoz a vírus? Jelöljétek be a helyes választ! 

a) fertőző hörghurutot 

b) fertőző tüdőtágulatot 

c) fertőző tüdőgyulladást 

d) fertőző mellhártyagyulladás 

 

5. Melyek a legjellemzőbb tünetei? Jelöljétek be a helyes válaszokat! 

a) orrfolyás 

b) láz 

c) száraz köhögés 

d) váladékos köhögés 

e) légszomj 

f) szívritmuszavar 

g) véres köpet ürítése 

 

6. Hogyan gyógyítható a betegség? Jelöljétek be a helyes választ! 

a) antibiotikumokkal 

b) aktív védőoltással 

c) egyenlőre nem gyógyítható, súlyos esetekben légzés támogatást alkalmaznak 

 

  



 

7. Nevezzetek meg 4 olyan szabályt, intézkedést, amelyek a fertőzés kialakulásának 

esélyét csökkentik! 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

8. Kik a legveszélyeztetettebbek? Jelöljétek be a helyes választ! 

a) kisgyermekek 

b) 40-50 év közöttiek 

c) idős emberek, krónikus (hosszú lefolyású) betegségben szenvedők 

 

9. A betegeknek 3.4% az átlag halálozási százaléka (a bubópestisé 30-50%), mégis miért 

tartják nagyon veszélyesnek? Jelöljétek be a helyes válaszokat! 

a) Egyszerre nagyszámú beteg kórházi ellátása (pl. lélegeztetés) problémát okozhat. 

b) Gyorsan terjed, a tünetmentes fertőzöttek is tovább adhatják a betegséget. 

c) Nemcsak az embereket, hanem a haszonállatokat is megbetegíti. 

d) Mindenkinél egész életre szóló, maradandó szervkárosodást okoz. 

 

 

VI. Vörösiszap         15 pont 

A vörösiszap a timföldgyártás során keletkezett melléktermék. A timföldet bauxitból állítják 

elő.  

A vastól a bauxit is vörös. A vasásványok közül a hematit és a goethit nem vesz részt a kémiai 

folyamatokban és mint oldhatatlan maradék a vörösiszapba kerül. (Gánt, Magyarország)  

 

 

 

A nyersanyagot porrá őrlik, majd nátrium-hidroxiddal (erős lúg) nagy nyomáson, 150–180°C-

on főzik. A gőz elengedése után a vizes szuszpenziót vízzel kétszeresére hígítják, majd 

ülepítőbe töltik. A vizes oldatot a kikeverő medencébe juttatják. A vízoldható nátrium-

aluminátot vízzel elhidrolizálják alumínium-hidroxiddá, a keletkező nátrium-hidroxidot újra 

felhasználják. Egy tonna timföld előállításakor 1,5-2 tonna vörösiszap keletkezik. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Timf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bauxit
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium-hidroxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnium-hidroxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium-hidroxid


Minden, a vízben nem oldódó komponens visszamarad. Mivel a vas-oxid (ferri-oxid) 

vörösesbarna, erősen színező anyag, ezért nevezik a visszamaradó, vízben nem oldható zagyot 

vörösiszapnak. Ezt ülepítő berendezésben választják le, majd eltávolítják. Mosóvízzel lehetőleg 

minél több nátrium-hidroxidot öblítenek ki belőle, hogy a visszanyert lúgot újra 

felhasználhassák.  

1% alatti mennyiségben gallium-, vanádium- és ritkaföldfém-oxidok is találhatók benne. A 

vörösiszap radioaktivitása mintegy 10–20-szorosa a talajok átlagának, alacsony aktivitása miatt 

a sugárzás veszélye elhanyagolható.  

Szemcsemérete miatt veszélyes, kiporzást okozhat, emiatt nedvesen vagy takaróréteg alatt kell 

tárolni. Ha a por lúgos, annak szem- és bőrirritáló, valamint maró hatásával kell számolnunk. 

Belégzéssel a légcsőbe és tüdőbe jutva is jelentkezhet a lúg irritáló és maró hatása.  

2010. október 4-én átszakadt a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. Ajka és 

Devecser közötti, 400 m × 600 m-es vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő egymillió 

köbméternyi zagy elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. 

(http://hu.wikipedia.org) 

 

1. Csoportosítsd a szövegben szereplő általad ismert anyagokat!  

 Elemek:…………………………………………………......................................... 

 Vegyületek:……………………………………………………………………..…. 

 Keverékek:………………………………………………………………………..... 

2. Írd le az 1. feladatban felsorolt elemek vegyjelét, vegyületek képletét! 

Elemek:…………………………………………………………………………….. 

Vegyületek:……………………………………………………………………….. 

3. Sorold fel a szövegben található vörös színű anyagok neveit: 

.………………………………………………………………………………………….… 

4. A gátszakadás melyik nemzeti parkot érintette? ……………………………………… 

5. Nevezz meg négy természetvédelmi területet, melyhez a vörösiszap legközelebb volt! 

……………………………………………………………………………………………. 

6. Melyik fémet kapjuk a folyamat végén?......................................................................... 

 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas-oxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zagy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gallium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Van%C3%A1dium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ritkaf%C3%B6ldf%C3%A9m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/2010
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_4.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Alum%C3%ADnium_Termel%C5%91_%C3%A9s_Kereskedelmi_Zrt.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ajka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Devecser
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zagy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolont%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Devecser
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3v%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/


VII. Természeti és társadalmi katasztrófák     15 pont 

A társadalmi katasztrófák 

közül a legsejtelmesebbek a 

járványok. Ma már nem 

pusztít az a járvány, 

amelyikben elvesztette fél 

szemét a Himnusz írója. 

Milyen járványról van szó?  

_______________________ 

Melyik költőnk látható a 

képen?  

 

___________________ 

 

„Pár nap mulva fél szender-

gésemböl 

Félrevert harang zugása vert 

föl. 

Jön az árviz! jön az árviz! 

hangzék, 

S tengert láttam, ahogy 

kitekinték.” Ki írta a verset? 

 

_____________________ 

Melyik magyarországi 

folyóról szól a vers? 

___________________ 

 

1763-ban volt Magyaror-

szágon a legerősebb föld-

rengés (6,3-as). Melyik 

városunkban volt?  

 

 

__________________ 

 

Ebben a városban 

született a legnagyobb 

romantikus írónk. 

(Fekete gyémántok, Egy 

magyar nábob stb.) 

Mi az író neve? 

___________________ 

 

A legnagyobb társadalmi 

katasztrófák a háborúk. A 

kép címe: Elesett huszár a 

limanovai csatatéren. 

Melyik háborúban készült a 

rajz?   

___________________ 

A rajzot egy híres 

kaposvári festő készítette 

a helyszínen. Ki a festő?  

 

 

 

_______________ 

 



A háború ellen sok írónk, 

költőnk felemelte a szavát, 

többek között a képen 

látható író is a Szegény 

emberek című novellájával. 

Mi az író neve?  

_____________________ 

Melyik háború 

emberekre gyakorolt 

hatását mutatja be a 

novella?  

__________________ 

 

Boccaccio Dekameron című 

novellagyűjteménye az 

1347-es nagy járvány idején 

játszódik. Milyen járvány 

pusztított Európában?  

 

__________________ 

Melyik gyönyörű 

toszkán városban 

játszódik az első 

novellája a 

gyűjteménynek? 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Hatalmas károkat okoz 

napjainkban is az a 

természeti katasztrófa, 

amely a Bibliában is 

emlegetett tíz csapás 

egyike volt? 

__________________ 

 
Óz, a nagy varázsló 

című meseregény 

kezdetén egy forgószél 

kapja fel a házat 

Kansasban. Hogy 

nevezik más néven 

ezeket a gyorsan forgó 

szeleket? 

___________________ 

  

Milyen természeti 

katasztrófáról szól a 

Dante pokla című 

amerikai film? 

 

___________________ 

 



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

 

Natural disasters 
Task 1: The following pictures (1- 5) show geographical features. Match the pictures with their 

names (A – E).           

1.   2.  

 

3.   4.  

 

5.  
 

A – mud: B – desert:  C – forest:  D – river: E – sea waves: 

 

Task 2: Which of these natural disasters can happen in the places in Task 1? Match the name 

of the disaster with the place:          

 

A) MUD   a - fires 

B) DESERT   b - floods 

C) FOREST   d - tsunami 

D) RIVER   e - landslide 

E) SEA WAVES  f - droughts 

 

Task 3 – Why do these disasters happen? Answer in one simple sentence to each. (e.g.: 0 - 

water pollution: Because people put garbage in water.)     

1 - Fires: 

2 – Floods: 

3 – Tsunami: 

4 – Landslide: 

5 – Droughts: 

 

 



Naturkatastrophen         15 pont 

Aufgabe 1: Die Fotos zeigen uns verschiedene Naturphänomene. Welches Foto passt  zu 

welchem Ausdruck?      
       

1.   2.  

 

3.   4.  

 

5.  

 

A –Match B –Wüste  C –Wald  D –Fluss E –Wellen 

 

Aufgabe 2: Wo können die in der ersten Aufgabe genannten  Naturkatastrophen vorkommen/ 

passieren? 

 

A) Match   a - Feuer 

B) Wüste   b - Hochwasser 

C) Wald   d - Tsunamis 

D) Fluss   e - Erdrutschen 

E) Wellen   f – Dürre 

 

Aufgabe 3 Was ist für diese Katastrophen verantwortlich? Was verursacht diese Phänomene? 

Antworte bitte in einafachen Sätzen!     

1 - Feuer 

2 – Hochwasser 

3 – Tsunamis 

4 – Erdrutschen 

5 – Dürre 

 


