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Miután megoldottátok a feladatalapot, a helyes válaszok betűjelét másoljátok át a tesztcsíkra 

nyomtatott nagybetűvel, és azt kell majd leadnotok a zsűrinek. 

A tesztcsíkon nem szabad javítani! 

A meg nem oldott feladatok, a helytelen válaszok és az átjavított megoldások 0 pontot érnek. 

A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre. 

Jó munkát, sok sikert kívánunk! 

 

 

I. feladat 10 pont 
Egészítsd ki a szöveget az alatta felajánlott 3 válaszlehetőség közül az odaillővel! Csak a 

helyes válasz betűjelét írd be a szövegbe! 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park hazánk 1. …  nemzeti parkja. A 2. …-t és tágabb környezetét 

foglalja magába. „Magját” a Börzsöny, a Pilis és a 3. ... -hegység alkotja. 4. … -ban/ben 

alapították, amikor is az 5. … -völgyének még érintetlen szakaszait, a Duna kisebb szigeteit 

valamint a 6. … -sziget meghatározott területeit kapcsolták a területhez. A Nemzeti Park 

térségének egyedi sajátosságát a 7. … nagy tájképi egység, a folyóvölgyek, a 8. … és a síkság 

találkozása adja. A földtani és tájképi értékek körében a Duna és a hegyek kapcsolatának 

legszebb példája a 9. … . A nemzeti park növényzetében a sokszínűség mellett az átmeneti 

jelleg emelhető ki. A nemzeti park állatvilágát tekintve a folyók különös értékeket rejtenek. A 

halfauna legértékesebb tagja a 10. … szintén a folyóvizekhez kötődik.  

 

 1. a. nyolcadik 2. a. Dunakanyar 3. a. Vértes 

 b. kilencedik b. Dunántúl b. Bakony 

 c. tizedik c. Alföld c. Visegrádi 

 

 4. a. 1995 5. a. Ipoly 6. a. Csepel 7. a. kettő 

 b. 1998 b. Duna b. Szentendrei b. három 

 c. 1997 c. Tápió c. Margit c. négy 

 

 8. a. szorosok 9. a. Dunakanyar 10. a. szilvaorrú keszeg 

 b. dombságok b. Ipoly-völgy b. dunai galóca 

 c. hegységek c. Pilis c. petényi márna 
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II. feladat 10 pont 

Hungarikum Igaz–hamis 

 

 .........  1. A dobostortából már Ferenc József és Erzsébet királyné is evett. 

 .........  2. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szakmai díjat alapított Gundel Károly 

tiszteletére. 

 .........  3. Az eredeti tiszai halászlét gyufatésztával fogyasztják úgy, hogy elég sok tésztát 

helyeznek a tányér közepére és erre mérik a halászlét és 1-2 szelet halat. 

 .........  4. A dobostorta keletkezésének legendája szerint a cukrászinas véletlenül sót hintett 

a vajba porcukor helyett. 

 .........  5. A halasi csipkét bármilyen cérnából el lehet készíteni. 

 .........  6. Az eozin kerámia a Zsolnai Porcelángyár egyik különleges terméke. 

 .........  7. Puskás Ferenc az Aranycsapat csapatkapitánya volt. 

 .........  8. Hazánk leghosszabb barlangrendszere a Baradla-Domica-barlangrendszer. 

 .........  9. Hazánkban a gyermek- és családvédelem közel 200 éve fennálló védőnői 

szolgálaton keresztül valósul meg. 

 .........  10. Az Ilcsi Szépítő Füvek natúrkozmetikai termékek kifejlesztése során nem 

végeznek állatkísérleteket. 

 

III. feladat 10 pont 
A. Hungarikum 

B. Hungarikum és világörökség 

C. Egyik sem 

 

  .........  1. A tokaji történelmi borvidék 

  .........  2. A Zsolnai Kulturális Negyed 

  .........  3. Ipolytarnóci ősélőhely 

  .........  4. Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, az Andrássy út és 

történelmi környezete 

  .........  5. Pécsi ókeresztény sírkamrák 

  .........  6. Ajkai kristály  

  .........  7. Szegedi dóm 

  .........  8. Kodály módszer 

  .........  9. Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti 

környezete 

  .........  10. Rubik kocka 
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IV. feladat 5 pont 

Többszörös választás. A feltett kérdésre, állításra négy válaszlehetőség van. 

„A” ha az 1., 2. és 3. válasz helyes 

„B” ha az 1. és 3. válasz helyes 

„C” ha a 2. és 4. válasz helyes 

„D” ha mind a négy válasz helyes 

 

1.) Mit jelent az örökerdő-gazdálkodás? ........... 

1. Fakitermelések során csak kisebb facsoportokat vágnak ki. 

2. Folyamatosan megtalálhatóak a facsemeték és az idős fák is. 

3. Vegyes korú, elegyes erdő. 

4. Az elhalt törzseket elszállítják. 

 

2.) Mi veszélyezteti a Pál-völgyi-, és a Szemlő-hegyi-barlangot? ............ 

1. A közeli állattartó telepek intenzív működtetése. 

2. A felszíni terület nagyfokú beépítése.  

3. A hegyikerékpározás.  

4. A közmű-meghibásodás okozta szennyezés. 

 

3.) A környezettudatosan vásárló család a Dömösi Zöld Forgatagon mit vásárol? ........... 

1. kisgyermekének fajátékot 

2. kamasz fiának műanyagpuskát 

3. kézműves sajtot a családnak 

4. lányának csillámpónis műanyag poharat 

 

4.) Természetvédelmi szempontú gyephasználat (kezelés) ……….. 

1. Búvások meghagyása 

2. kézi vagy könnyű gépi kaszálás 

3. kíméletes legeltetés 

4. magas tarló meghagyása 

 

5.) Mi veszélyezteti a Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna menti keményfaligeteit? ............. 

1. A talajvízszint süllyedése. 

2. A Duna partján folyó aranymosás. 

3. A Dunán felépített bősi vízlépcső. 

4. A Duna menti kerékpározás. 

 

V. feladat 15 pont 

TOTÓ 

 

1. Melyik gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka? 

 a. Himnusz  b. Szózat c. Hitel 

 

2. Melyik állítás igaz a Börzsönyre? 

a.  Területén helyezkedik el a Rám-szakadék. 

b. Római Birodalom határaként is fontos szerepet töltött be. 

c. Évtizedek óta folyamatos a hiúz előfordulása. 

 

3. Melyik területen található Bioszféra rezervátum? 

 a. Pilis b. Budai-hegység c. Börzsöny 
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4. Melyik állatot telepítették be az 1970-es években, mely jelentős károkat okoz az erdő 

növényvilágában és a talajeróziót is fokozza? 

 a. dámszarvas b. muflon c. európai hód 

 

5. Hatalmas erdőirtást akadályozott meg Mária Terézia azzal a rendeletével, hogy ennek 

az anyagnak az előállítását korlátozta. Melyik volt ez? 

 a. égetett mész b. faszén c. hamuzsír 

 

6. A 2020-as  év emlőse. 

 a. európai hód b. gímszarvas c. vidra 

 

7. Hol van Magyarország földrajzi középpontja? 

a. Ópusztaszer határában 

b. Pusztavacs határában 

c. Esztergom határában 

 

8. 2020 februárjában kinek a mellszobrát avatták fel a Lakitelek Népfőiskola Nemzeti 

Panteonjában? 

 a. Kabay János b. Neumann János c. Béres József 

 

9. Dr. Jane Goodall a gyerekek részvételével őshonos facsemetéket – házi berkenyét, 

vadkörtét és molyhos tölgyet – ültetett el. Na de hol? 

 a. Sas-hegy b. Gellért-hegy c. Szemlő-hegy 

 

10. Samu néven ismert Európa egyik legidősebb – mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt – 

előembere, amelynek csontmaradványai a Vértesszőlős melletti mésztufabányából 

kerültek elő. A Duna-Ipoly Nemzeti Park melyik tájvédelmi körzetéhez tartozik? 

 a. Gerecse  b. Vértesi  c. Budai 

 

11. Hazánkban több híres porcelángyár termékei érdemelték ki a hungarikum elismerő 

címet. Hol találták fel porcelánt? 

 a. India b. Kína c. Mezopotámia 

 

12. Melyik hungarikumhoz köthetők a következő fogalmak? 

kőhodály, barlanglakások, lyukpince, bújók 

a. Kaptárkövek és a Bükkaljai kőkultúra 

b. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai 

c. Torockó épített öröksége 

 

13. Melyik népcsoport lakja Hollókő faluját? 

 a. palócok b. svábok c. szlovákok 

 

14. Melyik regény játszódott az ELTE Fűvészkertjében? 

 a. A titkos kert b. Légy jó mindhalálig c. A Pál utcai fiúk 

 

15. Pákozdi-ingókövek melyik hegységben találhatók? 

a. Visegrádi-hegység 

b. Velencei-hegység 

c. Budai-hegység 
 


