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1. feladat 13 pont 

Írd be a megfejtéseket a meghatározások után! Egy-egy vonal egy-egy betűt jelent. 

A megszámozott betűket írd a feladat végén lévő számozott helyükre. A megfejtés egy 

fogalom lesz. Ugyanaz a szám ugyanazt a betűt takarja. Segítségül előre beírtunk néhány 

további számot a fogalmakhoz. 

 

Folyamatos áramtermelésre alkalmas. Tükrök segítségével gyűjti össze a hőt. 

__  __  __  __  __  __  __  __  

 9 1 

 

Működése nem szennyezi a levegőt, de zavarja a madarak vonulását, látványa tájromboló. 

___   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

 7 2 

 

Ha ebből készült füzetet vásárolsz, fákat kímélsz meg a kivágástól. 

___   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

4 5 10 

 

Azonos atomokból álló molekula, környezetegészségügyi szempontból kettős jelentőségű. 

___  ___  ___  ___  

8 9 

 

A szobában lévő légnemű szennyező anyagok eltávolításának legegyszerűbb módja. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

                  2      7     7                               2 

 

Fejlett világban népbetegség. Kialakulásában segít a parlagfű virágpora is. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

          7                                     11    12 

 

Magyarországon több tízezer ember halálát okozza ez a betegség. Kialakulását elősegíti a 

dohányzás, sugárzás, a környezet vegyi anyagai. 

___  ___  ___ 

10 
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Szerves anyagok mikrobák által levegőtlen körülmények között történő lebontása során 

képződő gázkeverék. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  

         11             3 

 

Föld belső hőjéből származó energia. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

           2                                           11               6 

 

Szél erejével hajtott hajó. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

          11                    10    7 

 

 

Megfejtés 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___          ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

1      2      3      4      5      6       7      8             2      9      2      10    3      11    12 

 

Mit jelent a fogalom? 

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

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

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

 

 

2. feladat 7 pont 

A szótagok megfelelő párosításával a levegő tisztaságát elősegítő tevékenységeket, 

módszereket, eszközöket kapsz. 

 

KA – KE – LOG – MEG – TA – PÁR – DŐ – LI – E – SÁS – ZÁ – FÜST – TÖ – TA – SZŰ 

– NER – DÉS – KA – TOR – RÉS – RÉK – KOS – KÖZ – GI – KE – ER – LE – LÁS – RE – 

SI – A – TÉS – GYA 

 

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

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

 

 

3. feladat 10 pont 

Kérdések  Körös-Maros Nemzeti Parkról 

Egyszerű választás. Csak egy helyes válasz van, azt karikázd be! 

 

1) Melyik társulás nem tartozik a nemzeti park növénytakarójához? 

a. ecsetpázsitos sziki rét 

b. sziki erdőspuszta-rét  

c. mészkedvelő tölgyes 

d. cickafarkos füves szikespuszta 
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2) Az egyik felsorolt faj nem a nemzeti park jellemző növénye. 

a. lisztes kankalin 

b. őszi csillagvirág 

c. pusztai tyúktaréj 

d. bárányparéj 

 

3) Melyik nem tartozik a fokozottan védett területek közé? 

a. Ugrai rét 

b. Pankotai legelő 

c. Kardoskúti Fehértó 

d. Nagy-Zsombék 

 

4) A felsoroltak közül egyetlen lila virágú faj van. Melyik az? 

a. bókoló zsálya 

b. erdélyi hérics 

c. tündérfátyol 

d. buglyos boglárka 

 

5) Melyik szöcskefajra vonatkozik a következő leírás? 

Bennszülött maradványfaj. Szárnyai csökevényesek. Fokozottan védett. A nemzeti 

park területén a Tompapusztai löszgyepen valamint a Maros menti gátakon él. 

a. fogasfarkú szöcske 

b. tőrös szöcske 

c. sarlós kúpfejűszöcske 

d. magyar tarsza 

 

6) Melyik nem tartozik a Ramsari területek közé? 

a. Sző-rét 

b. Királyhegyesi-puszta 

c. Kardoskúti Fehértó 

d. Biharugrai-halastavak 

 

7) Októberben-novemberben milyen különleges esemény zajlik a Kardoskúti Fehértó 

életében? 

a. cigányrécék költése 

b. rétisas fészek építése 

c. túzok dürgése 

d. daru vonulása 

 

8) Ki fedezte fel a Tatársánci ősgyepen a kónya zsályát? 

a. Kiss István 

b. Bolza Pál 

c. Dr. Boros Ádám 

d. Sramkó Gábor 

 

9) Mivel telepítette be Wenckheim Ferenc a Mágor-dombok oldalait? 

a. szőlővel 

b. akáccal 

c. nyárfával 

d. őszibarackkal 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1rny
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10) A Tompapusztai löszgyep uralkodó fajai közül az egyik kakukktojás. Melyik az? 

a. erdélyi útifű 

b. kunkorgó árvalányhaj 

c. koloncos legyezőfű 

d. mirigyes kakascímer 

 

4. feladat 10 pont 

Körös – Maros NP 

Nézz utána! 

 

Több száz éves kocsányos tölgyek láthatók ezen a területen. 

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

 

Itt fedezte fel Kiss István botanikus az ősgyep foltot. 

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

 

Csolt nemzetség monostort épített itt. 

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

 

Szikes tó, mely a Maros egykori mellékágaiból alakult ki. 

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

 

Kiemelkedő értékei közé tartozik a bánáti csiga. 

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

 

Tell jelentése: 

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

 

Wenckheim kastély építészeti stílusa 

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

 

Borbás Vince 1870-ben írta le ezt a növényt Bélmegyerről. 

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

 

Kárpát-medence egyik legnagyobb újkőkor–bronzkori lakóhalma. 

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

 

Ifj. Bolza József (Pepi) milyen földlabdás fákat hozatott a bécsi császári birtokról? 

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

Felhasznált irodalom 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvasi_arbor%C3%A9tum 

http://kmnp.nemzetipark.gov.hu 

Albert Viktor – Hetzl Andrea Környezeti kémia, Környezettan Tudásház 

Környezetvédelem munkafüzet, alapismeretek. Mozaik Kiadó 

Nagyné Horváth Emília Egészségtan 6.o., 8o. Apáczai Kiadó 

Internet – Körös-Maros NP honlapja 

Wikipedia 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvasi_arbor%C3%A9tum
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/

