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Földrajz feladat 

 

Töltsd ki a táblázatot az alatta lévő képeket is felhasználva!  
 

 
Övezet megnevezése Mettől-meddig tart 

Hozzátartozó kép 

betűjele 

1.     

2.     

3.     
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Fizika feladat  

1. Az alábbi grafikon egy futóverseny három versenyzőjéről tartalmaz út-idő adatokat. Válaszolj a 

segítségével az alábbi kérdésekre! 

 

a. Milyen hosszú lehetett a futóverseny távja? 

b. Melyikük nyerte meg a versenyt és mennyi idő 

alatt ért be a célba? 

c. Mennyivel maradt le a másik két versenyző? 

d. Hány előzés volt a verseny során? Honnan 

látszik ez? 

e. Mikor vette át a vezetést a győztes versenyző? 

f. Mikor volt a leggyorsabb a szürke versenyző? 

g. Mekkora az egyes versenyzők átlagsebessége? 

 

 

Matematika feladatok 

1. Legyen x és y két számjegy. Mi lehet az y értéke az alábbi kifejezésben? (Az xx egy olyan kétjegyű 

számot jelent, aminek mindkét számjegye azonos.) 

3 ⋅
xx

yy
+
x

y
= 2 

a) 1 

b) 3 

c) 5 

d) 7 

e) 8 

2. Két fiú csapat túrázni indul. Amikor találkoznak, mindenki mindenkivel (egyszer) kezet fog. Az 

azonos csapatban lévők között 106 kézfogás történt, összesen pedig 210. Hányan vannak a nagyobb 

létszámú csapatban? 

a) 16 

b) 15 

c) 14 

d) 13 

e) 12 

Az indoklást is kérjük mindkét feladatnál! 
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Kémia feladatok 

 

1. Párosítsd a vegyületeket a hozzájuk tartozó helyes megoldásokkal! Több jó megoldás is van! 

       12 pont/ 

kalcium-oxid 

 

levegőn karbonátosodik 

magnézium-oxid mészkőből állítják elő 

kálium-nitrát műtrágyában használják 

kalcium-szulfát gipszelésre használják 

nátrium-hidroxid hashajtó hatású anyag 

magnézium-szulfát trisó 

trinátrium-foszfát chilei salétrom 

nátrium-nitrát 
konyhasó elektrolízisével 

állítják elő 

 

2. Karikázd be az igaz állítások előtti számot! 

 

A hidrogén és az oxigén reakciója: 

1 . A hidrogén és oxigén gázelegyében a molekulák ütköznek egymással. 

2 . Minden ütközés vízmolekula kialakulását eredményezi. 

3 . A hőmérséklet emelése során megnő a részecskék energiája. 

4 . A kellően nagy energiájú ütközés átalakuláshoz vezethet. 

5 . A két anyag részecskéinek hatásos ütközése vízmolekulák kialakulását eredményezi. 

6 . A hidrogén és az oxigén egymással való reakciója endoterm folyamat. 

7 . A reakció során csökken a molekulák száma. 

8 . A reakció csak katalizátor hatására megy végbe 
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Teszt kérdések 

1. A felsorolt fémek közül egy már az ókorban is ismert volt. Melyik?  

A) a nikkel 

B) a réz  

C) a bárium  

D) a titán  

E) a rádium 
 

2. Mi volt az alkimisták legfőbb célja? 
A) a csillagok vizsgálata 

B) betegségek gyógyítása  

C) a jövő kutatása  

D) a nyelvújítás  

E) megtalálni a bölcsek kövét   
 

4. Melyik sorban van egyenlő számú fém és nemfém vegyjele?   

A) Br, Cu, Cl, H, Ag, Au   

B) Mn, Al, F, N, Pb, Fe  

C) Br, N, Ag, O, F, Na   

D) Si, Ca, Fe, Cu, Mg, K  

E) Cl, F, O, H, Al, Zn  
 

5. Melyik sor tartalmazza a legtöbb összetett anyag képletét:   

A) S, FeS, BaCl2, B, Si, Mg   

B) H2O, SO3, CaO, CuS, NO  

C) ZnO, K2S, PbS, KClO3, O2   

D) CH4,CaSO4, NH3, Cl2, S   

E) Hg, HCN, H2, NH4OH, Fe 

 

 

Számolási feladat: 

 

1, Add meg a réz(I)-oxid és a nátrium-szulfit moláris tömegének arányát! 

 

2, Add meg az alumínium-oxid mol%-os és tömeg%-os összetételét! 

  



 Csorba György 

természettudományos 

feladatmegoldó verseny 

 

A csapat neve:   ………………………………………………………… 

Iskola:   ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Biológia feladatok 

1, Nemzeti parkok összehasonlítása                                                                                               9 /            pont 

Írd a képek alá a megfelelő betűjelet! Melyik betűjel a kakukktojás, karikázd be! Melyik parkhoz köthető, írd le?  

A, Itt található a lisztes kankalin egyetlen hazai élőhelye. 

B, Része az a terület, amelyet (1952- ben) hazánkban elsőként alakítottak tájvédelmi körzetté. 

C, Területén található a Baradla-barlang. 

D, Területének közismert, korábban is védett része a Barcsi Ősborókás. 

E, Címerében a foltos szalamandra látható. 

F, Eurázsia legnyugatibb sós vízű tava és a hozzátartozó lápvilág képezi a magvát. 

G, 1991-ben alakult, 1994- ben bővült. 

H, Különleges ritkaságai a királyharaszt, a fekete galagonya, a rejtőke. 

 

Kakukktojás:___________________________________ 

    

________________________            ________________________         _________________________ 
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2, Szennyvíztisztítás szennyvízzel 

 

„Meghökkentő alapanyagot javasol egy magyar kutató társaság az ipari termelés során szennyeződött víz 

tisztítására: az élelmiszeripar szennyvizét! A technológia „motorja” egy élesztőgomba törzs, amellyel beoltják 

a kukorica, a burgonya feldolgozása során keletkezett szennyvizet. A szénhidrátban gazdag vízben kiválóan 

szaporodnak a gombák, és mellesleg megkötik, valósággal felfalják a mérgező nehézfémeket is.  Az eljárás 

jól alkalmazható gép- és vegyipari eredetű szennyvíz megszűrésére. A végtermék tiszta víz, illetve csekély 

tömegű elhasznált biomassza, amelyet elégetve megszabadulunk a veszélyes hulladéktól. Magyarországon a 

szennyvizek kétharmada nem a jogszabályban előírt tisztítás után kerül a felszíni vizekbe. Ezzel a módszerrel 

akár az arzénnal szennyezett víz is ihatóvá tehető.” 

Forrás: National Geographic, 2007/7 

 

1. A tápláléklánc melyik szintjét képviselik az élesztőgombák? (1 pont) 

2. Milyen módon kezelhetők előírásszerűen a szennyvizek? Írd le a komplex szennyvízkezelés lépéseit!  

(4 pont) 

3. Miért veszélyes, ha a nehézfémek élő vizekbe, talajba kerülnek? Mi jellemzi ezen anyagok beépülését a 

táplálékláncokba? (2 pont) 

4. Mit jelent a biomassza kifejezés? Itt mi alkotja a „csekély tömegű biomasszát”? (2 pont) 

5. Valóban jó megoldás-e az égetés a folyamat végén? (1 pont) 

6. Kisebb mennyiségű szennyezett víz megjelenése a természetes vizekben miért nem pusztítja el a vízi 

élővilágot? Milyen módon tisztulnak a vizek? (2 pont) 
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Projekt feladat 

Becsüljétek meg a tűzhelyetek főzőlapjának teljesítményét és hatásfokát!  

A mérésről készíts részletes mérési jegyzőkönyvet az alábbi feladatok segítségével!  

 

a) Nézz utána az interneten, vagy a tűzhely műszaki leírásában, hogy mekkora a kiszemelt főzőlap 

teljesítménye! Ha nem találod meg, akkor keress egy hasonlót!  

 

b) Öntsetek ismert mennyiségű (például 1 liter) és hőmérsékletű vizet egy könnyű fémedénybe. Miután 

mindkettő szobahőmérsékletű lett kezd el melegíteni maximális fokozaton! Melegítsétek a vizet 100 °C-

ig! Fél-egypercenként jegyezzétek le a víz hőmérsékletét és foglaljátok táblázatba az adatokat! A melegítés 

során időnként kavargassátok meg a vizet, hogy mindenhol azonos legyen a víz hőmérséklete!  

 

c) Ábrázoljátok grafikonon az eltelt idő és hőmérséklet kapcsolatát! Milyen alakú lehet ez a grafikon?  

 

d) Az adatok alapján becsüljétek meg mekkora lehet a főzőlap teljesítménye, ha 100%-osnak tekintjük a 

melegítés hatásfokát!  

 

f) Az interneten vagy műszaki leírásban kapott adatok alapján becsüljétek meg mekkora lehet a melegítés 

hatásfoka!  

 

f) Mit gondoltok, mi okozhatott hibát a mérés során? Milyen edényt célszerű választani a méréshez, hogy 

minél pontosabb mérést kapjatok?  

 


