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5-6. évfolyam I. forduló 
2016/2017. 

 
Hétköznapi mérgeink (Mit eszünk, mit iszunk, digitális szennyezés) 

 
1. feladat 10 pont 

Az élelmiszerek különféle összetevői között az adalékanyagok különleges szerepet játszanak. 
Alkalmazásának számos oka van. Többek között abból a célból használják, hogy megőrizzék 
vagy javítsák a termékek eltarthatóságát, állagát, tápértékét, élvezeti értékét vagy 
emészthetőségét. Vannak amelyek megkönnyítik a termékek előállítását, vagy a fogyasztók 
megnyerésére szolgálnak. Egy részével kapcsolatban viszont felmerült, hogy károsítják az 
egészségünket. 
 
A betűhalmazból keresd meg a 10 adalékanyagot! 
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2. feladat 10 pont 
Tudatos vásárlással csökkenthető az adalékanyagok, növényvédő szermaradványok bevitele a 
szervezetbe. Az állításokról döntsd el igazak vagy hamisak. Írj I/igaz/ vagy H /hamis/ betűt a 
mondatok elé! 
 
  ...........  A káros anyagok közel 70%-a a táplálkozásunkkal jut a szervezetünkbe.  

  ...........  Vásárláskor részesítsük előnybe a feldolgozott élelmiszereket. 

  ...........  A teflonos bevonatú edényekben akkor is főzhetünk, ha megkarcolódott. 

  ...........  Magyarországon a csapvíz minősége megfelelő. 

  ...........  A szervezetünknek nem hiányoznak a szénsavas üdítők. 

  ...........  Kora tavasszal a vitaminok pótlására fogyasszunk külföldről behozott primőr 
gyümölcsöt, zöldséget! 

  ...........  A szénsavas üdítőitalokat tartalmazó PET palackokból kioldódhatnak egészséget 
károsító anyagok. 

  ...........  A konyhában használjunk minél több PVC-ből készült eszközt, melyeket 
nyugodtan betehetünk a mikrohullámú sütőbe is. 

  ...........  Az üdítőkben egyes adalékanyagok reakciójának eredményeként rákkeltő benzol 
keletkezhet. 

  ...........  Egy átlagos európai emberben közel 300 féle mesterséges vegyi anyag mutatható ki. 
 

3. feladat 15 pont 
Keresztrejtvény 

 
1. Gyakran használt tartósítószer az otthoni befőzésnél. E-211 a száma. 
2. Lehet zsírban- és vízben oldódó, de nélkülözhetetlen a szervezetünk számára. 
3. Táplálkozásunk fontos alkotórészei ezek a növényi eredetű szénhidrátok, amelyeket a 

szervezetünk nem képes megemészteni 
4. Megvédik az élelmiszereket a kiszáradástól ezek az adalékanyagok. 
5. Fejezd be a mondatot! Az vagy, amit …………. ! 
6. A világ legdrágább fűszere. E régi fűszernövénnyel az ételeket színezik, de ruhák festésére 

is használták. 
7. A szervezet méregtelenítését végző szerv. 
8. Az alkohol, cigaretta de a játékgépek és a túlzott számítógép-használat is kialakíthatja. 
9. Az erős csontozat elengedhetetlen feltétele a ………………. gazdag élelmiszerek fogyasztása. 
10. Bizonyos élelmiszer adalékanyagok ezt válthatják ki. 
11. Ivóvíz fertőtlenítésére használják. 
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Megfejtés:  ...................................................................................................................  
 
Magyarázd meg mit jelent a fogalom: 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
 
 

4. feladat 5 pont 
Digitális szennyezés 
A legtöbben órákat ülnek a számítógép előtt, és böngészgetnek a neten, de csak kevesen 
gondolják át, hogy milyen károkat okoznak közben a környezetben. A feltöltött képek, a 
kéretlen üzenetek mind-mind szén-dioxidot juttatnak a levegőbe. A digitális szennyezés egyre 
komolyabb károkat okoz. A környezetnek ez a fajta szennyezése mindenkit érintő probléma. 
A digitális szemetelés azt a folyamatot jelenti, mely során az internetnek tárhelyet biztosító 
szerverek működtetése konkrét hatással van a környezetre. Ez a konkrét hatás leginkább a 
szén-dioxid-kibocsátás, energiafogyasztás területén van jelen, illetve befolyással bír a 
klímaváltozás területén is. 
 
Ha szeretnéd csökkenteni a digitális szennyezést, és amennyire csak lehet, óvni szeretnéd a 
környezetedet, akkor te mit javasolnál? Írj legalább 5 tanácsot! 

1.   ..................................................................................................................................  

2.   ..................................................................................................................................  

3.   ..................................................................................................................................  

4.   ..................................................................................................................................  

5.   ..................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Összesen: 40 pont 
 
 
 
 ______________________________________________________________________________________  
Felhasznált irodalom: 
Fogyasztóvédelmi füzetkék 8.Nyisd ki szemed, csukd be szád. Dr.Kalas György , HUMUSZn 
Nagyné Horváth Emília Egészségtan 6,8 osztály 
Internet: Hétköznapi mérgeink – Levegő Munkacsoport 
http://www.hirado.hu/2015/05/31/sokszor-a-szulo-teszi-teve-vagy-szamitogepfuggove-a-gyereket/ 
http://hir.ma/kornyezetvedelem/kozos-felelosseg-internettel-szennyezunk/116155Közös felelősség: Internettel 
szennyezünk 
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-elelmiszer-adalekanyag 
Google:: digitális szennyezés, internet veszélyei, miben főzzünk? 


