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Curie Környezetismereti Emlékverseny 
5-6. évfolyam II. forduló  

2021/2022  
 

Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen % Javította 

Elérhető 8 10 6 7 7 2 40 pont   

Elért          

 

1. feladat — Keresztrejtvény 8 pont 

1. Ha ebből készült füzetet vásárolsz, fákat kímélsz meg. 

2. Környezetbarát csomagolóanyag. 

3. Az újrahasználható csomagolás másik neve. 

4. A hulladékok újrahasznosításának ilyen gyűjtés a feltétele.  

5. Dobozos üdítők gyakori csomagolóanyaga. „magyar ezüstnek” is nevezik.  

6. A konyhai hulladék 30-40% ilyen.  

7. Legelterjedtebb csomagolóanyag. 

 1.                

   2.              

3.                 

                 

4.                 

   5.              

  6.               

   7.              

 

Megfejtés:  ...........................  

Melyik folyóhoz köthető a megfejtés?  ...................  

 



Curie Környezetismereti Emlékverseny 5-6. évfolyam II. forduló 2021-2022.  

2 

2. feladat — Klíma igaz-hamis 10 pont 

  ........ 1. A természetes üvegházhatás a földi élet alapvető feltétele.  

  ........ 2. A szén-dioxid az üvegházhatású gázok közül a legerősebb hatáserősségű.  

  ........ 3. Az El Niño az éghajlatváltozás legszembetűnőbb következménye.  

  ........ 4. Az esőerdők nagyarányú kivágása nemcsak a biodiverzitást csökkenti, hanem a 

klímaváltozást is erősíti.  

  ........ 5. Hazánk, és általában a Kárpát-medence az éghajlatváltozás által nem érintett terület. 

  ........ 6. Hosszabb időtávon az óceánok áramlása fontos szerepet játszik a hő földi 

elosztásában.  

  ........ 7. A földfelszín és a kontinentális lemezek változása nincs befolyással a Föld klímájára.  

  ........ 8. A klímát befolyásoló folyamatok közül az egyik a napsugárzás.  

  ........ 9. A vulkánkitörések számos gázt és részecskét juttatnak az atmoszférába és elsősorban 

a napsugárzás akadályozásával lehűtik a környezetet.  

  ........ 10. A fosszilis üzemanyagok égetéséből származó szén-dioxid járul hozzá az amúgy 

természetes üvegházhatás növekedéséhez, de további gázok (pl. dinitrogén-oxid, 

metán, fluorozott szénhidrogének) is segítik a folyamatot.  

 

 

3. feladat — Párosító 6 pont 

A mindennapokban használt termékek lebomlási idejét állítsd párba a termékkel! 

A megadott lebomlási időkből válogass! Nem kell mindegyik! 

25-40 év; 10 év; 1,5 hónap; 2-4 hét; 6 hónap; 50-80 év; 5 év; 1-2 millió év; 200-1000 év 

Termék megnevezése Lebomlási ideje 

újságpapír  

gumicsizma  

üveg  

műanyagszatyor  

narancshéj  

bőrcipő  
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4. feladat —Őrségi Nemzeti Park 7 pont 

Nézz utána, és válaszolj a kérdésekre! 

Mikor hozták létre?  ................................  

Hol található az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága?  .....................................  

Az Őrségi Nemzeti Park címerében található élőlények neve:  ..........................................  

Melyik megyében található a nemzeti park?  .......................................... 

Melyik a három legjelentősebb vízfolyása?  ........................................... 

Az Őrségi Nemzeti Parkban melyik folyó természetközeli szakasza Ramsari terület?  ..............  

Sorold fel a tájvédelmi körzeteit!  ................................................................................................  

 

 

5. feladat — Őrségi Nemzeti Park 7 pont 

A képekhez rendeld hozzá a leírások betűjelét és a helységnevek számát! 

1. Apátistvánfalva 

2. Velemér 

3. Őriszentpéter 

4. Szentgyörgyvölgy 

5. Pankasz 

6. Kercaszomor 

7. Magyarföld 

A) Festett fakazettás mennyezetű református templom 

B) A faluban található fatemplomot 2010. június 18-án szentelte fel dr. Veres András. 

C) 1786-ban épült a késő barokk stílusú műemlék templom, melynek orgonája 107 éves. 

D) Az Őrség legrégibb, eredeti formájában fennmaradt haranglábja, melyet 1755-ben 

tölgyfából ácsoltak. 

E) Az erődített román stílusú templom 1230 körül épülhetett. A templomot a török hódoltság 

idején erődítménnyé alakították. 

F) Az ősi napkultusz máig fennmaradt emléke a hegy-oldalban felépült templom. A XIII. 

századi Szentháromság tiszteletére szentelt templomot 1360-tól említik oklevelekben.  

G) A tölgyfából faragott ágas csúcsán nyolcszögletű sisak védi a harangot. Az ágast négyzet 

alaprajzú boronafal veszi körül; az erről induló, szoknyaszerű sátortető közvetlenül a harangot 

tartó elágazás alatt támasztja a középoszlopot. 

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

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tölgy
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Boronafal&action=edit&redlink=1
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  .................  

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

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

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

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

6. feladat — Nézz utána!  2 pont 

Két növény népi nevét írtam le. Melyik növények lehetnek? 

 kakukkvirág  .....................................  

 zsibavirág  .....................................  

 

 

 

 

 

 

 

 
Irodalom: Természetbúvár melléklete: Őrségi Nemzeti Park 

Őrségi Nemzeti Park honlapja 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s 

https://www.greenpeace.org/hungary/blog/4580/klimavalsag-vagy-klimakatasztrofa/ 

https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/eghajlatvaltozas_okai/ 

https://www.orseg.info/hu/info/orokseg/haranglabak/index.html 


