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

I.

A) Szomjas vagy?

5 pont

Jelenleg Magyarországon körülbelül 50 féle ásványvizet palackoznak. Sok közülük a
település nevét viseli, ahol palackozzák pl. balfi, szentkirályi, visegrádi, mizse, fonyódi.
De hol törnek fel a következő ásványvizek forrásai?
ásványvíz Theodora
neve
forrás,
palackozás
helye

Natur Aqua

Fonte verde

Nestlé
Aquarel

B) Mely bányatavainkat ábrázolják a képek?

Primavera

10 pont

Magyarországon ma körülbelül 1000 bányató található. Ízelítőül néhány gyöngyszem.
Fürödni sajnos nem lehet bennük. Nevezd meg mit termeltek itt ki!

1.

2.

3.

4.

kép száma
bányató neve

Erdősmecske
tengerszem

mit bányásztak
különlegessége legmélyebb

--------------------

édesvízi medúza
él itt

---------------------

II. A fürdők fontos helyet foglaltak el a korabeli ember életében, így a fürdőruha viselése
is változott. A képek alapján válaszoljatok a kérdésekre!
5 pont

A

B

C

D

a, Állítsd időrendi sorrendbe a fürdőruhákról készült képeket! Kezdd a legkorábbival!(1p.)
…………………………………………………………………………………………………
b, Milyen nagy változások láthatók a fürdőruha divatban? (3p.)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c, Mikor kezd népszerűvé válni (évszázad, évtized) a balatoni fürdőzés és nyaralás? (1p.)
………………………………………………………………………………………………….
II/ 2. A kérdések Pannónia provincia történetéhez kapcsolódnak. 10 pont
a, Keressétek meg a térképen és írjátok le alábbi vizeink latin nevét! (2p).
Duna: …………………………
Balaton: ………………………
b, Milyen helységekből állt a római fürdő? Soroljátok fel hatot ezek közül! (6p).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
c, Írjátok le a legjelentősebb pannóniai várost (magyar és latin névvel), ahol is fürdő működött!
(2p).
…………………………………………………………………………………………………

III.

Tavak
1. A Balaton fő tápláló vízfolyása a Zala, melynek vízgyűjtő területe 2600 km2, a Balaton
teljes vízgyűjtő területének 45 %-a.
Mekkora a Balaton teljes vízgyűjtő területe? (3 pont)

2. Magyarországon közel 3500 állóvíz van, melynek 75 %-a mesterséges tó.
Hány mesterséges tó van hazánkban? (3 pont)

Melyik hazánk leghosszabb mesterséges tava? Milyen hosszú? (2 pont)

3. A Tisza-tó adataiból: a tározó teljes területe 127 km2, melyből 104 km2 a vízfelület.
A tározó teljes területének hány százaléka a vízfelület? (3 pont)

4. Az alábbi térképen kösd össze légvonalban Siófokot és Tiszafüredet! Oszd fel a kapott
szakaszt 1:2 arányban! A kapott osztópont (Siófokhoz közelebbi) közelében melyik
folyó található? (4 pont)

IV.

Erő-Mű

15 pont

A Paksi Atomerőmű elektromos összteljesítménye 2000 megawatt. A
Dunából másodpercenként kiemelt 100 köbméter víz átlagosan 8 Celsiusfokkal felmelegedve tér vissza a folyóba.
a) Mekkora lenne az energiatermelés hatásfoka, ha csak ennyi hőveszteséggel
kéne számoljunk? (cvíz=4200

𝐽
𝑘𝑔∙℃

; ρvíz=1000

𝑘𝑔
𝑚3

)

b) Sorolja fel, hogy a valóságban hol keletkezhet még, - nem hasznosítható, energiaveszteség!

V.

Haltudomány

15 pont

Hogyan alkalmazkodott a halak testfelépítése a vízi életmódhoz? Egészítsd ki a mondatokat!
1. Testük áramvonalas, bőrükön (1) ............bevonat csökkenti a súrlódást, mozgásukhoz pedig
nagy felületű (2).............szolgálnak evezőül. Gyakori, hogy a bőrben (3)……………
szövetből felépülő pikkelyek alakulnak ki, amelyek védelmet biztosítanak az állatoknak.
(4)...........lélegeznek. A (5) ……halak belső vázát csak porcszövet építi fel, úszóhólyagjuk és
kopoltyúfedőjük (6)…………Közéjük tartoznak a (7)……….
A sugaras úszósokat és a bojtos úszósokat közösen (8) ……… halaknak is nevezik.
Vázrendszerük főleg (9)...........szövetből áll. Függőleges mozgásukban az (10)………is
szerepet játszik. Kopoltyújuknál a víz áramlását (11)…………segítik.

2.

Ki az a nagy tudású természettudósunk, aki egyik könyvében részletesen leírja a képen látható
hal halászatát?
(3p)
„ Ezek a hegyenjárók egytől egyig tapasztalt, kipróbált, éleslátású s a tó tükrét színe,
csillogása, hináros helyei szerint bámulatos pontossággal ismerő halászok, a kik még az
arányoknak távolság szerint való apadását is pontosan meg tudják itélni, a mi a látott hal
elfogásánál igen lényeges föltétel.

Most már visszatérhetünk a veszteglő bokrokhoz s őrszemeikhez. Az Akasztón levő
hegyenjáró halat lát. Teli torokból s avval a bizonyos vontatottsággal, a mely a szónak nagy
távolságra való megérthetőségét biztosítja, lekiált a bokrok felé:
"Háájóóráá!!"
Hogy a jeladás arra az esetre is biztosítva legyen, ha a hang nem érné el az őrszem fülét:
lekapja subáját, botjára tűzi s magasra emeli.
Az őrszem erre a bokrok felé kiált, ezek pedig talpon teremve hajóikra rohannak.
Az evezők húzópántja egy pillanat alatt a vonószegbe van akasztva, s nyolcz evező tolla
belevág a vízbe.
A hálóvető legény most a macska mellett áll; a kormányos, háttal a hajó orra felé, megszorítja
a kormány kacscsát s szemét a hegyenjáróra szegezve, lesi annak minden mozdulatát, mert a
mozdulatok jelek s a hajót ezek szerint kell kormányoznia.
A látott halnak se törvénye, se szabálya: ki tudja honnan jön, vagy merre tart; ma itt, holnap
ott mutatkozik, azért "szabad a vásár".
Az író neve:
A mű címe:
A „látott hal” elnevezése:
3. A „látott hal” rendszertani besorolása: (1p)
Törzs:

Osztály:

VI. Víz, víz, tiszta víz

15 pont

„A műtrágyák (foszfátok, ammóniumsók, karbamid, nitrátok, káliumsók) a természetes
vizekbe jutva azok eutrofizációjához vezetnek (biomassza túlzott növekedése).”
(forrás: http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/kornykem1/vizszenny.htm)
Mi a képlete az alábbi műtrágyáknak?
szuperfoszfát:

pétisó:
foszfátion

összegképlet
elektronok
száma egy
ionban vagy
molekulában
protonok száma
egy ionban vagy
molekulában
szerkezeti képlet
(az összes
kovalens kötés
látszik)

ammóniumion

karbamid

nitrátion

IX. Barangolások a Balaton körül

A Balaton festőjének hívják.
Ki ő?

Hol található a
múzeum, ahol a
festményei
megtekinthetők?

____________________

___________________

»FEHERUUARU REA
MENEH HODU UTU REA«
Honnan való ez a részlet?

Melyik királyunk adta
ki azt az
adománylevelet,
amiből ez a
mondattöredék való?

___________________

___________________

A Festetics-kastély az egyik
legszebb és leghíresebb
műemléképületünk. Melyik
városban található?

Milyen stílusban épült
a kastély?

__________________
___________________

A Kis-Balaton környéki
nádasokban játszódik
minden idők legkedvesebb
ifjúsági regénye Tutajos
nyári vakációjáról. Ki írta a
regényt?

Mi a regény címe?

___________________
_______________________

15 pont

Hol található a legnagyobb
romantikus írónk villája?

_____________________

Egy tehervonat vetett véget
tragikus sorsú költőnknek
ebben a nagyközségben.
Hol van az emlékmúzeuma?

Itt írta azt a
leghíresebb regényét
– saját bevallása
alapján - néhány
hónap alatt, ami
1872-ben jelent meg.
Mi a regény címe?

Ki volt a költő? Hol
született?
___________________

__________________

Hol született a
„feleségek felesége”,
az Andersen-mesék
fordítója,
szabadságharcos
költőnk hitvese?

Siófokon született a
legnépszerűbb magyar
operettek (Marica
grófnő, A bajadér,
Csárdáskirálynő)
zeneszerzője. Ki ő?

Összpontszám:

____________

A koppányi aga
testamentuma című
Fekete István regény
ebben a végvárban
kezdődik.
Hol?___________

X. Oldjátok meg az angol VAGY német feladatot!

15 pont

You are going to write five short texts about famous Lakes in Hungary. Complete the
texts with the missing words below and find out where they are.
canoeing zoo

castle

walk

free time

birds

spa

divers

visitors cage

1. This lake is near the town at the Spa and a forest. It has salty water. Visiting the forest
and the lake is a very popular (1)………………. activity among the people of this
city. The lake is suitable for rowing boats, bathing and swimming and the Spa offers
different recreational activities. The most famous attraction of the lake, however is the
(2)………………, where families can admire all sorts of animals from around the
world. It has undergone an incredible development since 1996.
The name of the lake is: (3)…………………………………..
2. This lake offers great opportunities for those who like going under water. It is famous
among (4)………………. because of its special underwater tracks and practice areas
for sportsmen of this sport. The only diver-museum in Central Europe can also be
found here. What is more, it is very unique : you have to swim under the surface to
visit it because it is in a large(5) ……………… under the water.
The name of the lake is: (6)……………………………………
3. This lake is in the middle of the town called “the town of waters” in Hungary. Its most
famous sight is the Castle on its bank. Next to the (7) ……………… you can find the
Esterházy Palace. The lake is famous for the large groups of wild geese that visit the
lake in thousands. There is a Festival in respect of these (8) …………………… every
November.
The name of the lake is: (9)……………………….
4. This lake is in the largest city of Hungary. It is very popular among the people who
often visit the City Park for a short (10) ………………… around the lake. Visitors
love rowing and (11)…………….. on the water to relax, get away from the heavy
traffic around the lake and enjoy some quite moments. The lake is very busy in winter
as well: the frozen lake is open for skaters. Primary and kindergarten pupils of the
capital can skate here free.
The name of the lake is: (12) ……………………………………
5. This lake is in a cave which opens in the heart of the capital. It is famous for its crystal
clear warm water which has the temperature of 20-21 C. Its warm water is used by a
nearby (13) …………….. But ordinary people cannot visit the lake: (14)
………………….need to know how to dive, they need to have special permission and
a diver’s licence.
The name of the lake is: (15) ……………………………………………
TOTAL:

/15

Hier sind 5 kurze Texte von bekannten ungarischen Seen zu sehen. An welche wurde
gedacht?
Die aus dem Text fehlenden Wörter sind hier:
Kanu fahren, der Tiergarten, Burg, Spaziergang, Freizeit-, Vögel, Bad, Tauchern, die
Besucher, im Käfig
1. Dieser See ist neben einem Badeort und einem Wald zu finden. Sein Wasser ist salzig.
Eine populäre………………………………….aktivität ist der Spaziergang um den See
und um den Wald herum. Der See ist für Bootfahrt, Baden, Schwimmen geeignet,
außerdem bietet das Bad zahlreiche Möglickkeiten zur Entspannung. Die bakannteste
Sehenswürdigkeit ist aber ……………………………………, in dem die Familien viele
Tierarten aus der ganzen Welt bewundern können. Diese Attraktion hat sich seit 1996 sehr
viel geändert.
Der Name des Sees ist………………………………………………………
2. Dieser See bietet fantastische Möglichkeiten für das Tauchen, also für die Menschen , die
unter dem Wasser sehr gern schwimmen. Es ist bekannt unter den………………….........,
da es hier für Sportliebhaber viele Übungsmöglichkeiten gibt. Außerdem kann man hier
das einzige Taucher-Museum von Mitteleuropa finden. Dieses Museum ist einzigartig,
weil die Besucher eigentlich unter das Wasser „tauchen „müssen, falls sie es besuchen
möchten.
Der Name des Sees ist………………………………………………………..
3. Dieser See ist im Zentrum einer Stadt zu finden , es ist auch so bekannt,dass „die Stadt der
Gewässer”. Die bekannteste Sehenswürdigkeit am Ufer des Sees ist die Burg. In der Nähe
der…………………………kann man das Schlosss Esterházy bewundern. Der See ist auch
nach den Wildgänsen bekannt, die sehr gern diese Gegend besuchen. Es gibt auch ein
Festival zu Ehren dieser ……………………………,und es findet jedes Jahr im November
statt.
Der Name des Sees ist: ………………………………………………………..
4. Dieser See ist in der größten Stadt von Ungarn zu finden. Es ist sehr populär unter den
Menschen, die sehr gern einen ……………………………………um den See herum im
Stadtpark
machen.
Die
Besucher
können
hier
Boot
fahren
und
…………………………………………….., damit sie den Lärm der Großstadt vergessen
können. Der See ist auch im Winter sehr populär, da es auch für Schlittschuh laufen
geegnet ist. Die Kleinsten der Großstadt können diese Möglichkeit kostenlos benutzen.
Der Name des Sees ist…………………………………………………………….
5. Dieser See ist in einer Hölle, im Herzen der Stadt zu finden. Es ist nach seinem
kristallklaren Wasser bekannt. Dieses warme Wasser wird von einem in der Nähe
liegenden …………………………………..benutzt. Ein „Durchschnittstourist” kann hier
aber
nicht
so
einfach
reingehen.
Es
ist
empfehlenswert,
dass
die………………………………………..tauchen können, außerdem brauchen sie
besondere Erlaubnisse und eine Taucherausbildung.
Der Name des Sees ist……………………………………………………………..

