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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Mérgező anyag került egy tóba. A benne élő fajok közül melyikük 20 dkg-os 
darabjának elfogyasztásával juthat az ember szervezetébe a legtöbb méreg? 
(A) dévérkeszeg (B) kárász (C) leső harcsa 
(D) tükörponty (E) tőkés réce   

2. Egy csigán átvetett fonál egyik végére 4 kg, másik végére 3 kg tömegű testet 
függesztünk. A rendszert szabadon hagyjuk futni. (A csiga és a fonál tömege 
elhanyagolható.) Mekkora gyorsulással mozognak az egyes testek? 

(A) 14,28 2
m
s

 (B) 1,428 2
m
s

 (C) 1,428 m
s

 (D) 14,28 m
s

 (E) 148,2 2
m
s

 

3. Jelöljétek meg azokat a megoldásokat, ahol az adott növényzeti övet az ott 
lehetséges évi középhőmérséklettel és évi csapadékmennyiséggel párosítot-
tuk! a) –10°C;  b) 10°C;  c) 20°C;  d) 27°C;  e) 45°C 

  A) 1 mm;  B) 160 mm;  C) 360 mm;  D) 900 mm;  E) 2600 mm 
(A) tajga: a-D (B) sztyepp: b-C (C) trópusi sivatag: e-A 
(D) szavanna: d-D (E) trópusi esőerdő: d-E   

4. Számoljátok össze, hogy az egyes földrészeken hány található az alábbi le-
gek közül: legmélyebb tó, legmagasabb hegycsúcs, legnagyobb sivatag, leg-
hosszabb folyó, legnagyobb félsziget, legmagasabb vízesés, legbővizűbb fo-
lyó, legnagyobb dagály! Ezután nagyság szerint állítsátok növekvő sorba a 
hat földrészt! A felsoroltak közül hány db van a sorban 4. és 6. földrészen? 
(A) 1 és 3 (B) 1 és 4 (C) 2 és 3 (D) 3 és 3 (E) 2 és 4 

5. A mérőhengerben 30 cm3 víz volt, majd beletettünk 150 azonos térfogatú 
babszemet. Így a víz szintje a 90 cm3-es beosztásig emelkedett. Ekkor egy 
babszem térfogata… 
(A) 0,04 cm3 (B) 4000 mm3 (C) 0,4 cm3 (D) 40 mm3 (E) 0,0004 dm3

6. Az élelmiszerek tartósítására többféle eljárást alkalmaznak. Az alábbi eljárá-
sok közül melyik kémiai? 
(A) füstölés (B) erjesztés (C) aszalás (D) sózás (E) fagyasztás

7. Egy folyó szélessége 200 m, sebessége 3,6 km/h. Hol köt ki a túlsó partra 
átkelő csónak (az elindulási ponttól a folyóval párhuzamosan mérve), ha a 
vízhez viszonyított sebességének nagysága 3 m/s, és iránya a víz folyásának 
irányára merőleges? 
(A) 6670 cm-rel lejjebb (B) 6,67 m-rel lejjebb (C) 66,7 cm-rel lejjebb 
(D) 66,7 m-rel lejjebb (E) 0,667 m-rel lejjebb   

8. A felsorolt földrészeken mely földrajzi helyek létezhettek? Jelöljétek meg a 
helyes válaszokat! a) Pangea; b) Laurázsia; c) Gondwana; d) Amerika 
 1. Nagy-tavak; 2.Német-khg.; 3.Andok; 4.Ural; 5.Kaledóniai-hgrsz. 
(A) a: 2,3 (B) b: 2,4,5 (C) c: 3,5 (D) d: 1,3 (E) az előzőek egyike sem 

9. Mi igaz az alábbi képződményekre: V-alakú völgy, moréna, zátony, dolina, 
fjord, karrmező, tengerszem, kőgomba? 
(A) Valamennyit építő erő formálta. (B) Valamennyit formálhatta külső erő. 
(C) Közülük pontosan ugyanannyit alakított a víz, mint a jég. 
(D) Közülük pontosan háromszor annyit alakított a jég, mint a szél. 
(E) Az előzőek egyike sem. 

10. Az alábbi anagrammában megadott népcsoportokat tegyétek sorba előfordu-
lásuk szerint északról dél felé haladva! Mi a helyes sorrend? 

 1. megipsu; 2. sumban; 3. inubed; 4. aruget; 5. szájam; 6. nitiu 
(A) 6 4 3 5 2 1 (B) 3 6 1 4 5 2 (C) 4 1 6 3 2 5 (D) 6 3 4 1 5 2 (E) 6 3 4 2 1 5 

11. Három kémcső színtelen folyadékot tartalmaz: desztillált víz, csapvíz, telített 
konyhasóoldat. Milyen művelettel lehet megállapítani, hogy melyikben van 
desztillált víz? 
(A) desztillálás (B) bepárlás (C) kristályosítás (D) szűrés (E) lepárlás 

12. A 400 méteres futópályán Kati 8 métert tesz meg 4 másodpercenként, Mari 
12 métert 3 másodpercenként. Válaszd ki az igaz állítást! 
(A) Másodpercenként Mari kétszer annyi utat tesz meg, mint Kati. 
(B) Kati 2 m-rel tesz meg kevesebb utat másodpercenként, mint Mari. 
(C) Mari 4 m-rel több utat tesz meg másodpercenként, mint Kati. 
(D) Mari gyorsabb, mint Kati. 
(E) Ugyanannyi utat tesznek meg másodpercenként. 

13. Válasszátok ki négy földrészről a felsoroltak közül a leghosszabb ideig élő 
állatot: 1. jaguár; 2. gímszarvas; 3. zsiráf; 4. szurikáta; 5. fehér gólya; 6. af-
rikai elefánt; 7. vidra; 8. kondorkeselyű; 9. háromujjú lajhár; 10. vörös óriás 
kenguru; 11. oposszum; 12. leopárd. Mennyi az összege az így kapott négy 
állat sorszámának? 
(A) 19 (B) 27 (C) 28 (D) 29 (E) 30 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. 120 gramm 4 tömegszázalékos konyhasóoldatot elegyítünk 160 gramm 14 

tömegszázalékos konyhasóoldattal. 
 a) Hány tömegszázalékos oldatot kapunk? 
 b) Hány darab vízmolekula lesz a keletkezett oldatban? (Mvíz = 18 g/mol) 
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