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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Tamási Áron

I. Ismered őket? Írd a meghatározások mellé a folyó / tó nevét és térképi számát! 15pont

meghatározás
1. Egykor a Balaton öble volt
2. 1920 óta déli határfolyónk
3. A tűztorony városának folyója
4. Miskolc patakja
5. Sokáig csak e folyó városában volt völgyhíd
6. A középkorban az erdélyi só fő szállítási útvonala volt
7. Egy időben vize közvetlenül a Balatonba ömlött
8. A Börzsönyt megkerülő határfolyó
9. Az erős szél hatására ferde vízállása lesz
10. A biodiverzitás magyarországi( 2010 ) fővárosának tava
11. Ezzel kötötték volna össze a Dunát és a Tiszát
12 .Forrásvize Pécs ivóvizébe is kerül
13. A Beszédes József híd vezet át rajta
14. 111km hosszú
15. Poroszlónál akvárium és kilátó található

név

térképi
szám

II. A) Olvassátok el a forrásokat, majd írjátok le a csaták helyszíneit, az azt
meghatározó folyó/tó/patak nevét és a csatában résztvevő feleket!
9 pont
példa: Komárom / Duna / magyar-osztrák
a) „A király közölte, hogy nincs pénze a hadra keléshez, erre hivatkozva azonban a nemesség
sem érezte kötelességének, hogy fegyvert fogjon. Végül közadakozásból és a pápa által
átengedett egyházi vagyonból fogadtak katonákat. A nádor is hiába próbált … vonulni, senki
sem csatlakozott hozzá, mindenki a királyra várt. Szulejmán parancsot adott, hogy a sereg
másnap csatára készüljön. Könnyűlovassága akkor már két napja előcsatározásokat folytatott
a magyarokkal.”
b) „ … éjjel orosz fogoly értesítette a magyar királyt a várható támadásról. A folyón átkelt
sereget Ugrin kalocsai érsek és Kálmán herceg csapatai visszaszorították illetve beterelték a
folyóba. Ezzel a magyarok azt hitték, hogy végeztek a harccal és győzelmet arattak. Az
ellenség azonban átkelt a folyón és hajnalra elkezdték bekeríteni a magyarok táborát. Mikor a
folyó őrei riasztották a magyarokat, tetőfokára hágott a zűrzavar a nem várt támadás miatt. …
Ők ketten pedig újra kimentek az ellenségre, vitézül harcoltak, de eredménytelenül,
mindketten sebesülten térhettek csak vissza”
c) „Szinán nagyvezír bevette Sziszeket, Palotát és Veszprémet, Füleket visszafoglalták a
keresztények. A pasa júliusban elfoglalta Tata várát, majd továbbhaladt nyugat felé, és
körülbelül százezres seregével….-t is körülzárta. Bár a keresztény erők a váratlan támadás
hírére visszavonultak a Szigetközbe, Szinán hidat veretett, és elűzte a császári hadakat. A
császári hadvezér kiválasztott néhány törökül tudó katonát, és egy szekérrel a falakhoz küldte
őket azzal az utasítással, hogy próbálják meg rászedni a védőket, és nyittassák ki a kaput. A
csel így is sikeres volt, az ostrom keresztény győzelemmel zárult.”
II. B) Válaszoljatok a képhez kapcsolódó kérdésekre!

6 pont

a) Melyik magyarországi vizünkön látható a hajó?
b) Milyen típusú hajó látható a képen?
c) Hogyan nevezték el az első fenti típusú, ezen a vízen közlekedő hajót?
d) Ki az a híres magyar politikus, aki ezt a közlekedési formát fontosnak tartva bevezetésében
segédkezett Magyarországon?
e) Melyik történelmi korszakhoz kötődik Magyarországon ennek a hajózási formának a
bevezetése?
f) Melyik településen bocsátották vízre?

III. Számoljunk csak!

15 pont

1. A Duna vagy a Tisza magyarországi szakasza a hosszabb?(forrás: Wikipédia)
Mennyivel?
A kapott különbséget bontsátok prímszámok szorzatára! Soroljátok fel pozitív osztóit!
2. Rekord vízállások a Dunán és a Tiszán
a) Dunai vízállások Budapestnél (forrás: Nagy dunai árvizek – kronológia)
2002. augusztus
cm
2006. április
cm
2013. június
cm
Számítsátok ki a három vízállás átlagát!
Az eredményt kerekítsétek tízesekre!
b) A Tiszán mikor volt a legmagasabb a vízállás Szegednél? Hány méter volt?
(forrás: Vízügyi Honlap)
3. A Tisza átlagos vízhozama Szegednél 820 m3/s.
Három óra alatt hány hektoliter víz folyik át Szegednél?
Képzeletbeli medencénk téglatest alakú, melynek hosszúsága 600 méter, szélessége
90 méter. Milyen magasan állna az előbb kiszámolt vízmennyiség ebben a
medencében?
IV. Gibárti vízerőmű

15 pont

A Hernád jobb partján a gát mellett haladva található hazánk első olyan vízerőműve mely
váltóáramot termel, s még ma is az eredeti fő alkatrészekkel üzemel.
Az üzemcsatorna kiépítési vízhozama 18,2 m³/s. Ennek a vízhozamnak a tartóssága 190 nap,
azaz 52%. A hozzátartozó esés 4,4 m. Az esést két, vízszintes tengelyű, három járókerékkel
ellátott Francis turbina hasznosítja.

Számítással határozza meg!
a) Mennyi a víz mozgási energiája másodpercenként az esés alján maximális vízhozam
estén?
b) Mekkora a generátorok maximális teljesítménye, ha az áramtermelés hatásfoka
62,5%?
c) Hány MWh energiát termel egy átlagos évben?

V. Rákok

15 pont

Magyarországon 3 őshonos, a tízlábú rákok rendjébe tartozó faj fordul elő.
Mit jelent az aláhúzott kifejezés?
A rend képviselői melyik törzsbe, és annak melyik osztályába sorolhatók?
Melyik fajokat láthatjuk az ábrákon? Segítségül megadjuk a kifejlett állatok méretét is.
a) Testhossza: elérheti a 25cm-t is
b) Testhossza: 8-12 cm
c) és d) Testhossza: 15 cm, de akár a kétszerese is lehetKarikázzátok be annak a kettőnek
a betűjelét, amelyik a Balatonban is előfordul!
Fogalmazzátok meg egy- két mondatban, hogy miért fontosak ezek a rákfajok a vizek
életében?
Figyelem! Mindkettő védett! Mennyi ezeknek az állatoknak az eszmei értéke?
Nem volt ez mindig így.
" A rácsa három szál méteres madzagon lógott - mint a mérleg serpenyője-, s ahol találkoztak,
egy újabb, körülbelül méteres zsinegben folytatódtak. Ez pedig egy emberhosszú botra volt
kötve. Gyula nem talált az egészben semmi érdekeset, legfeljebb azt a szétvagdosott békát,
ami a háló fenekén éktelenkedett. Ezt a szerencsétlent az előbb fogta Matula a szákkal.
- Ez a béka a csali?
- Az. A rák a húst szereti. Persze jobb, ha büdös, de ez is megteszi. Legjobb a két-három
napos máj. Annak aztán van szaga… szétterül a vízben, mint a felhő.
Ezzel Matula vízbe eresztette a rácsát, közel a parthoz.
- Most aztán pipálhatunk pár percig; evett már rákot?
- Nem - vallotta be Tutajos, és nem is érzett valami nagy kedvet a rákevéshez. "
Melyik irodalmi műből származik a fenti részlet?
Hol rákásztak a fiúk Matulával?
Melyik nemzeti parkunkhoz tartozik ma ez a terület?

VI. Fátyol-vízesés

15 pont

Néhány diákkal csodaszép helyeken jártunk a nyáron, egy meghatározó élményünk a címben
szereplő helyhez kötődik. Melyik hegységben kirándultunk?

„A Fátyol-vízesés a Szilvásvárad fölötti Szalajka-völgy egyik fő nevezetessége, hazánk egyik
kiemelkedő természeti szépsége.”
http://elmenyekvolgye.hu/

Melyik forrás táplálja? A völgyben felfelé haladva elérkeztünk az Ősemberbarlangba. Pihenő
után felkapaszkodtunk a fennsík legmagasabb pontjára. Mi a neve, milyen magas?
Adjátok meg a felsorolt anyagok vegyjelét, képletét!
oxigén, nitrogén, mészkő, szén-dioxid, kősó, ecetsav
Ezek közül melyek nem oldódnak vízben? Miért?
Írjátok fel a mészkő és ecetsav reakciójának egyenletét!

VII. Kalandozások a Duna mentén

Sokan várként emlegetik,
pedig csak erődrendszer
található ebben a Dunaparti városban. Mi a neve
a
városnak?
___________________

Ki volt az erődítési és
tüzérségi parancsnoka
1848-ban?
__________________

Itt halt meg a török elleni
harcban a leghíresebb
A város neve:
magyar
nyelven
író __________________
reneszánsz költőnk. A
költő neve:
___________________

Leányfalun élt 1912-től
haláláig a Hét krajcár
írója. Ki ő?
__________________

Leghíresebb
regényének a címe,
amelyik egy kisdiák
megpróbáltatásairól
szól a debreceni
református
kollégiumban:
__________________

Hol történt évszázadokkal
ezelőtt
nagy
nemzeti
tragédiánk, ahol a képen
látható királyunk meghalt?

Székely Bertalan
híres festménye
egyik tragikus sorsú
királyunk haláláról
ad hírt. Mi a
festmény címe:

___________________
_______________

14 pont

Jókai Mór 1872-ben írt
híres regényét ennek a
dunai helyszínnek a
leírásával kezdi. Hogy
nevezik ezt a helyet?

Mi ennek a Jókairegénynek a címe?
__________________

_____________________

Nagy folyamunk ihlette
azt a nagyon ismert
keringőt, amit a képen
látható zeneszerző
alkotott. Mi a neve a
szerzőnek?
__________________

Mi a pontos címe a
keringőnek?
__________________
_

Dévény a Magyar
Királyság nyugati
kapuja volt, a Duna és
a Morva
találkozásánál. Kinek
a verséből való az
idézet: „Szabad-e
Dévénynél
betörnöm/Új időknek
új dalaival?”
A költő neve és a vers
címe:
________________

Három folyó
találkozásánál fekszik
az a város, ahol
megalapította híres
társulatát Markó Iván.
A város neve:
_________________

X. Oldjátok meg az angol VAGY német feladatot!
The following tasks are about places in connection with lakes and rivers in Hungary.
Task 1: Give examples of places:
1. A town with two rivers in the north-west of Hungary: ……………………
2. Three rivers that run on the border of Hungary: …………………..
………………..
………………..
3. A salty lake sharing one bank in Austria: ……………………………
4. A village with a famous abbey on the peninsula of a lake: ………………………
5. The most famous spa near Lake Balaton: …………………….
6. A famous lake in a cave in Veszprém county: ……………………..
7. One of the largest artificial lakes in Hungary. It is in the south-west of the country:
…………………..
8. The 5th largest natural lake in Hungary, famous for its sandy beaches: ………………….
/10
Task 2: Match the pictures with the names:
/5
1.waterfall
2.river mouth
3. harbour
4.canal
5.spring

TOTAL:

/15

Die Aufgaben hängen mit ungarischen Flüssen und Seen zusammen
Aufgabe 1.

Nenne die Bezeichnungen!

1. Eine Stadt im Nordwesten von Ungarn, die 2 Flüsse hat ……………………
2. Drei Flüsse an der Grenze: …………….. ………………..

………………..

3. Dieser See grenzt an Österreich ……………………………
4. Ein Dorf auf der Halbinsel eines Sees, dessen Abtei bekannt ist: …………………
5. Das bekannteste Thermalbad in der Nähe des Plattensees: …………………….
6. Ein berühmter Höhlensee im Komitat Veszprém: ……………………..
7. Einer der berühmtesten ,künstlichen Seen, im Südwesten von Ungarn: ……………..
8. Der fünfgrößte See von Ungarn, am südlichen Ufer mit Sand: ………………….
/10
Aufgabe 2. Bilde Paare!

/5

1. Wasserfall 2.Mündung eines Flusses
4. Kanal

3. Hafen

5.Quelle

TOTAL:

/15

