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

1. Egy tömör kocka tömege 2,4 kg. Mekkora lesz a kocka tömege, ha az élek 
hosszát 2-szeresére változtatjuk? 
(A) kétszeresére nő (B) nyolcszorosára nő (C) 4,8 kg 
(D) 19,2 kg (E) felére csökken 

2. Ha 100 g 15%-os cukor oldathoz hozzáadunk még 25 g vizet, az oldat száza-
lékos összetétele… 
(A) 15%-nál nagyobb lesz (B) 15%-nál kisebb lesz (C) 15% marad 
(D) 13% lesz (E) 12% lesz 

3. Merről fúj a szél? Azt a választ jelöljétek, ahol az adott két szélességi kör (il-
letve sarkpont) közötti területen nyugatias szelek uralkodnak! 
(A) Baktérítő, Ráktérítő (B) Ráktérítő, Déli-sarkkör 
(C) Ráktérítő, Északi-sark (D) Baktérítő, Déli-sarkkör 
(E) Északi-sarkkör, Északi-sark 

4. Számoljátok össze, hány a) üledékes, b) magmás, c) átalakult kőzetet és hány 
d) ásványt tudtok kirakni az alábbi szótagokból (a szótagok többször is hasz-
nálhatóak): A, AN, BA, DE, DO, GA, GYAG, GYÉ, HO, KVARC, KŐ, LA, LIT, 
LO, MÁNT, MÁR, ME, MÉSZ, MIT, MOK, O, PA, LA, PÁL, RI, TISZT, VÁNY, 
ZALT, ZIT. A kapott számokat tekintve mely válaszlehetőség igaz? 
(A) a > d (B) b > c (C) d > c (D) a > b (E) b > d 

5. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt! Mi igaz a megfejtésül kapott növényre? 
1. tundrán élő rágcsáló           
2. ragadozók zápfogának felülete           
3. mérs. öv legnagyobb szárazföldi emlőse           
4. szaruképződmény           
5. kapaszkodó szerv (állatnál)           
6. „tengeri”           
7. tatárantilop           

 

(A) a marcipán alapanyaga (B) Afrikában honos (C) fűszernövény 
(D) cserje (E) Ázsia legfontosabb kenyérnövénye 

6. A felsoroltak közül pontosan hány alakult ki az óidőben? őslégkör, ózonréteg, 
kőolajtelepek, Balti-ősföld, Velencei-hegység, Laurázsia, Finn-tóvidék 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

7. Állítsátok az alábbi jeles napokat dátumuk alapján a naptári év kezdetétől idő-
rendi sorba: A Föld napja, Környezetvédelmi világnap, Az állatok világnapja, 
A Föld órája, Európai autómentes nap. Az így kapott sorban hányadik az a 
nap, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának napján tartanak? 
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5. 

8. Melyik skálával mérik a földrengés erősségét? 
(A) Beaufort (B) Mercalli (C) Apgar (D) Richter (E) Omori 

9. Az aranyat 10-4 mm vastagságig lehet nyújtani. Mekkora felületet lehet bebo-
rítani annak a kinyújtott aranytömbnek az anyagával, amely 2,895 g tömegű? 
(Az arany sűrűsége 19 300 kg/m3.) 
(A) 150 m2 (B) 150 dm2 (C) 1 500 000 mm2 (D) 15 000 cm2 (E) 1500 dm2 

10. Az egészségügyben gyakran használják az öt százalékos glükózoldatot. Meny-
nyi glükóz és víz szükséges (ebben a sorrendben) 200 g glükózoldathoz? 
(A) 10 g és 190 g (B) 10 g és 200 g (C) 5 g és 195 g 
(D) 5 g és 200 g (E) 0,01 kg és 0,19 kg 

11. Melyik állítás helytelen egy adott tömegű vízre vonatkozóan? 
(A) térfogata 4°C-on a legnagyobb (B) térfogata 4°C-on a legkisebb 
(C) sűrűsége 4°C-on a legnagyobb (D) sűrűsége 4°C-on a legkisebb 
(E) térfogata és sűrűsége is 4°C-on a legkisebb 

12. Az izotópok egy elem atomjai, amelyekben… 
(A) különbözik a protonszám (B) különbözik a neutronszám 
(C) különbözik az elektronszám (D) azonos a tömegszám 
(E) azonos a protonszám 

13. Motorok, munkadarabok hűtésére gyakran használnak vizet. Miért? 
(A) mert nem mérgező (B) mert a víz jó kenőanyag (C) mert olcsó 
(D) mert kellemes szaga van (E) mert a felmelegedett víz jól hasznosítható 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Az alábbi körök mindegyike egy-egy színt jelöl. Írjátok be a hiányzó színeket 

és helyezzétek el a felsorolt állatok mindegyikét az ábra megfelelő helyén, 
aszerint, hogy hazánkban mely színekkel kiegészített fajai élnek! 

 1. fagyöngy, 2. rigó, 3. cinke, 
 4. begy, 5. billegető, 6. róka, 
 7. áfonya, 8. bodza, 9. gólya, 
 10. gyík, 11. varangy, 12. tündérró-

zsa, 13.(-es) rétihéja, 14. ásóbéka 
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