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1. feladat Légszennyező anyagok       5 pont 
A levegőt szennyező anyagokhoz kell párosítani az okozott károsító hatását. A károsító hatás betűjelét kell 

beírni a légszennyező anyagokhoz tartozó négyzetekbe! 

 

CO, CO2                a) szilikózis 

 

SO2     b) oxigén-ellátási nehézségek 

 

NOx     c) nyálkahártya roncsolás 

 

Aeroszolok    d) karcinogén 

 

Szénhidrogének   e) nyálkahártya-gyulladás, idegvégződés roncsoló 
 

 

2. feladat Védjük a levegőt!        5 pont 

Magyarázd meg a Kiotói jegyzőkönyv általános elveit! 

a) Időbeli rugalmasság: ……………………………………………………………………………………… 

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

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

b) Emissziós rugalmasság: ………………...………………………………………………………………… 

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

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

c) „Nyelők” kérdése: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

d) Emisszió kereskedelem: ………………………..………………………………………………………… 

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

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

e) Tiszta fejlesztési mechanizmus: ………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. feladat Keresztrejtvény                 (12+3) 15 pont 

 

   1.                   

    2.                  

  3.                    

  4.                    

     5.                 

6.            -          

   7.                   

8.                      

 9.                     

    10.                  

11.  -                    

    12.                  

 

1) Melyik az az anyag, amelynek erősebb ózonbontó hatása van a klórnál?  

2) Mi tette lehetővé az élővilág szárazföldön való elterjedését? 

3) Mi szabadulhat fel a CFC-ből, ami roncsolja az ózonpajzsot? 

4) Mi „alakul ki”, ha az ózonkoncentráció csökken? 

5) Minek a során használják az ózont a mindennapi életben? 

6) Mi kell az ózon keletkezéséhez? 

7) Melyik évszakban a legkevesebb az ózon az ózonpajzsban? 

8) Mit idézhet elő az embereknél az ózonpajzs vékonyodása? 

9) Milyen tartalmú gázok katalizálják az ózon bomlását? 

10) Melyik kontinens fölött csökkent le jelentősen az ózonkoncentráció elsőként a Földön? 

11) Mi véd a toxikus ózon ellen? 

12) Honnan szabadulhatott fel sok CFC gáz? 

 

Megfejtés: ………………………………………………………………….. 

 

Mikor van a megfejtés eseménye? ………………………………………………………………………. 

 

Melyik országban írták alá a keretszerződést? …………………………………………………………… 

 
 

4. feladat Üvegházhatás         5 pont 
Melyek lehetnek a globális klímaváltozás következményei? Írj öt példát! 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………. 
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5. feladat Szövegkiegészítés        10 pont 

Írd be a pontozott vonalra a megfelelő fogalmat/nevet/adatot!  

 

A Körös-Maros Nemzeti Parkot …………. nemzeti parkként alapították, …………..-ben/ban. ………….. 

részből áll, tehát ……………………….. felépítésű. ……………………………………………………….. 

……………………………………… megyék területén alakították ki területét. A túzok állomány ……. 

%*a itt él. A nemzeti park területén nagy kiterjedésű ………………………… puszták, 

mocsármaradványok, kaszálók, ligeterdők maradtak meg. Itt található Magyarország legnagyobb 

kunhalma, a …………………………………………….. Fokozottan védett területei közül 5470 ha a 

……………………………….. egyezmény hatálya alá tartozik. Igazgatósága …………………………… 

településen található. 

 

 

 

Összesen: 40 pont / ........ pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlott nyomtatott források: 

Rakonczai János: Globális környezeti problémák, Lazi Könyvkiadó, Szeged 

Albert Viktor-Hetzl Andrea:Környezeti kémia – Környezettan 12-18 éveseknek, Panem 

Bagári Kinga (szerk.): Kíméletes kémia – környezetbarát kémiatanítás, Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület 

Kertész Ádám: A globális klímaváltozás természetföldrajza, Holnap Kiadó 

 

(természetesen az interneten is sok információ megszerezhető…) 

http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/ 

 


