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„A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön”  

 

  



I. A hely, ahol a természeti és társadalmi katasztrófák összefonódnak     15 pont 

                                       

 

Mi a terület neve:  
 

Melyik két táj  
találkozásánál 
található 

É:……………………………………….. éghajlata:   …………………………………. 
D: ………………………………………. éghajlata:   ..……………………………… 

A környezeti 
probléma neve: 

 

oka: túl……………………………………………… 

kiindulópontja: ……………………………………………… az 1950-es évektől 
kevesebb …………………………………………. az 1970-es évektől 

Következményei  
……………………………..                                     ………………………………  

Írj 2 országot, 
amelyet érint 

 

mivel próbálják 
megállítani 

 

 

Állítsd logikai sorrendbe a képeket! A kiváltó okkal kezdd!          

A    B    C  

 

                                D   E         

 

 



II. Spanyolnátha         15 pont 

A. Töltsétek ki az alábbi táblázatot! 

Plakát Melyik társadalmi 

réteget szólítja meg 

elsősorban? 

Melyik századtól kezdve 

terjedt el a képen ábrázolt 

tevékenység/tárgy? 

A betegség 

megelőzéséhez 

kapcsolódik, mert 

 
Szappan reklám 

 

   

 
Védőoltás a 

XVIII.században 

 

   

 
Kézmosás népszerűsítése 

 

   

 

B. Válaszoljatok az alábbi leíráshoz kapcsolódó kérdésekre!  

„Miután a járvány kitörésekor még javában dúlt az első világháború, ahol az Egyesült Államok 

is hadviselő fél volt, az Atlanti-óceánon átküldött hadtestekkel a vírus gyorsan eljutott Európába 

is. Az "első hullám" még nem vetítette elő a későbbi hatalmas pusztítást, 1918 augusztusában 

azonban - szinte egy időben - Amerikában, a franciaországi Brestben és az afrikai Sierra Leone 

fővárosában újra felütötte a fejét a rejtélyes betegség, melyet nem azért neveztek el 

"spanyolnáthának", mert az Ibériai-félszigetről indult el, hanem azért, mert - az ország 

semlegessége okán - itt beszéltek először nyíltan a villámgyorsan terjedő vírusról. Sem az 

antant, sem a központi hatalmak nem engedhették meg, hogy az influenza által okozott 

veszteségeket feltárják ellenfeleik előtt, ez azonban a kórnak kedvezett, ugyanis a vírus 

igencsak "otthon érezte magát" a lövészárkokban, katonai táborokban, illetve a hosszú 

küzdelemben kimerült civil lakosság körében.” 

a, Miért terjedt olyan gyorsan ez a vírus? 

b, Soroljátok fel azokat a kontinenseket, ahol az első hullám szedte áldozatait! 

c, Ki az az uralkodó, aki ebben a betegségben hunyt el? 

d, Miért titkolták el a betegség általi veszteségeiket a harcoló felek? 



III. Az elmúlt évek 15 legpusztítóbb és legköltségesebb hurrikánja 15 pont 

A feladat megoldásához az anyagot az interneten találjátok: erdekesvilag.hu  

1. feladat 

Foglaljátok minél áttekinthetőbb táblázatba (egy táblázatba) a közölt számadatokat! 

 

2. feladat 

Ábrázoljátok külön diagramokon a számadatokat (erősség, halottak száma, okozott 

kár)! 

 

3. feladat 

Melyik hurrikán követelte a legtöbb halálos áldozatot? 

Hány hurrikán volt 3-as erősségű? 

Hány hurrikán volt 4-es erősségű? 

Hány hurrikán volt 5-ös erősségű? 

Számoljátok ki az erősségek átlagát! 

Számoljátok ki a legnagyobb okozott kár és a legkisebb okozott kár átlagát! 

 

IV. Vegyük komolyan a klímaváltozást, különösen a 2019-es év tapasztalatai 

alapján!         15 pont 

Alkossatok betűhármasokat ( pl. A-a-g ) az összetartozó eseményekből, jelenségekből és 

következményeikből!  

 

A - hőhullámok 

B - 2019 volt az egyik valaha mért legmelegebb év Magyarországon 

C - Ausztrália kőszén bányászatának és exportjának növekedése 

D - szokatlan meleg és csapadékhiány 

E - Nagy szárazság Afrikában 



 

a - Ausztrália szénné ég 

e - a Viktória vízesés kiszáradása 

i - extrém meleg normálissá válása Magyarországon 

o - atomerőművek fokozott hűtése 

u – India (egyelőre részben) elszárad 

 

m - víztározók kiszáradása, ivóvízhiány 

n - óriási bozóttüzek 

p - folyókból halászlé lesz 

r - turizmus, villamosenergia-termelés csökkenése 

s - az Alföld elsivatagosodása, a tokaji bor eltűnése 

 



V. Természeti és társadalmi katasztrófák    15 pont 

Shakespeare egyik 

drámájában döntő 

jelentősége van egy járvány 

okozta vesztegzárnak, amely 

késlelteti Lőrinc barát 

üzenetét, és ami a 

szerelmesek halálához vezet. 

Milyen járványról van szó?  

Mi a címe Shakespeare  

világhírű darabjának? 

 

Furcsa módon az első sci-fi 

története nem egy látomással 

kezdődött, hanem egy 

vulkánkitöréssel. Az 

Indonéziában található 

Tambora vulkán 1815-ös 

kitörését követő éhínség 

idején írta meg Mary Shelley 

híres „rémregényét”. Mi a 

címe? 

Ki volt a címben 

megnevezett szereplő?  

Mit alkotott meg?  

 

 

A mai napig a legnagyobb 

árvíz az volt Pesten, amit a 

Kárpáthy Zoltán című 

regényben is ábrázol az írója. 

Ki volt az a báró, aki sok 

ember életét megmentette 

akkor, és a regényben is 

megjelenik.  

Milyen elnevezéssel illették 

később a bárót, ami a mai 

napig rajta ragadt? 

 

 

A legnagyobb társadalmi 

katasztrófák a háborúk. A kép 

címe: Menetelő francia 

katonák. Melyik háborúban 

készült a festmény?   

Ezt a képet egy híres 

kaposvári festő készítette 

Franciaországban, amikor 

meglátogatta felesége 

rokonait.  Ki a festő?  

 
 



A háború igazi társadalmi 

katasztrófa. Több költő is 

felemelte a szavát az 

értelmetlen pusztítás ellen, a 

béke érdekében. Melyik 

magyar költő írta a Húsvét 

előtt című rapszódiát?  

Melyik háború idején kiáltja 

többször is a versben: „Ó 

béke! béke! 

legyen béke már! 

Legyen vége már!” 

 

Jules Verne regényében 

1888-ban a vihar elsodort 

egy vitorlást a kikötőből, 

amin tizenöt fiúintézeti 

gyerek utazott. A fiúk egy 

lakatlan szigetre sodródtak, 

ahol két évet töltöttek, 

mielőtt hazatérhettek. Mi a 

címe ennek a regénynek?  

 

Melyik országban éltek a 

fiúk, akik a lakatlan szigeten 

kiépítették a maguk 

társadalmát?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emberiség egyik 

legnagyobb félelme, hogy 

egy aszteroida okoz 

katasztrófát a Földön. Ennek 

elhárítására vállalkoztak a 

filmben szereplő űrhajósok. 

A film (1998) főszereplője 

Bruce Willis. Mi a film 

címe?  
 

Egy pusztító erő még 

mindig rettegésben tartja az 

emberiséget: a földrengés. 

Fehér Klára ifjúsági 

regényében ezt szeretné 

előre jelezni a főszereplő. 

Mi a regény címe?  
 

A Holnapután című film 

megrázó erővel mutatja be, 

hogy milyen 

következménye lehet a 

globális felmelegedésnek. 

Milyen folyamatot mutat be 

a film?  
     

https://hu.wikipedia.org/wiki/1888


 

VI. Oldjátok meg az angol vagy német feladatot!   15 pont 

A) Natural disasters          

Task 1:What are these disasters? Match the names with the descriptions.   

 

lightening    drought     earthquake       hurricane   explosion   

 

1 A sudden strong shaking of the ground: _______________________ 

2 A storm with very strong winds: ________________________ 

3 A long time when there is not enough rain: ________________________ 

4 Sudden burst with a very loud noise and fire: _______________________ 

5 A sudden bright light in the sky when there is a storm: ________________________ 

(based on: Tóthné Kiss Edit. islcollective 4247) 

  

Task 2: Find examples from human history to the natural disasters. Fill in the table with the 

the place, date and time and the consequences (number of deaths, number of injuries): 

(dőlt betűvel egy péda látható)           

 

 Place Date Consequences 

E.g. Tsunami Thailand 2004 Christmas, 26. 

December 

4 000 people died, 4000 

people disappeared 

Landslide 

 

   

Volcanic eruption 

 

   

Forest Fire 

 

   

Tornado 

 

   

Avalanche 

 

   

 



 

B) Naturkatastrophen 

Aufgabe 1:Welche Naturkatastrophen werden hier erwähnt? Verbinde die Ausdrücke mit 

der Erklärung!            

 

Blitz Dürre  Erdbeben   Orkan    Waldbrand   

 

1: Starke Bewegung der Erde_______________________ 

2: Gewitter mit sehr starkem Wind ________________________ 

3: Lange gibt es keinen Niederschlag   ________________________ 

4: Beim Gewitter  schnelles Licht am Himmel_______________________ 

5:  Ein Brand in bewaldetem Gebiet. ________________________ 

 

Aufgabe 2: In der Tabelle gibt es verschiedene Naturkatastrophen. Suche nach Beispielen! 

(dőlt betűvel egy példa látható)           

 

 Ort Datum Folgen 

Tsunami Thailand  Weihnachten2004, 

26. Dezember 

4 000 gestorbene 

Menschen,  

4000 verschwundene 

Menschen  

Erdrutsche 

 

   

Vulkanausbruch  

 

  

Waldbrand 

 

   

Tornado 

 

   

Lawine 

 

   

 


