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Megoldások – 7. osztály 
1. Télen szerelnek fel villanyvezetéket a szabadban. Hogyan kell ezt elvégezni? 

(A) lazára, hogy a szél el ne szakítsa (B) lazára, mert nyáron úgyis kitágul 

(C) lazára, mert nyáron úgyis összehúzódik 

(D) kissé feszesre, mert a hőmérséklet-emelkedésekor úgyis még lazul 

(E) feszesre, hogy kevés anyagot használjanak, hogy gazdaságosabb legyen 

Megoldás: A szilárd testek hőmérséklet-emelkedéskor kitágulnak, a hidegben 
összehúzódnak. Nyáron megnyúlnak, hosszuk nő, ezért télen feszesre kell sze-
relni. 

Helyes válasz(ok): D 

2. Az alábbiak közül melyik névből ismertek állatvédelmi vagy természetvédel-
mi szervezetre? 

(A) Fauna (B) Fehérkereszt (C) Rex (D) Greenpeace (E) WWF 

Megoldás: A felsoroltak közül valamennyi állatvédelmi vagy természetvé-
delmi szervezet. 
A Fauna és a Fehérkereszt is állatvédő – és mentő szervezet, a Rex pedig egy 
kutyaotthon. 
A Greenpeace a világ egyik legnagyobb független természetvédelmi és kör-
nyezetvédelmi szervezete. 1971-ben alapították a kanadai Vancouverben, a 
központja ma Amszterdamban található és 45 országban rendelkezik irodával. 
Célja, hogy kampányaival minél szélesebb körben terjessze a környezettuda-
tos szemléletet és életmódot, valamint hogy felderítse a természetet és az em-
beri környezetet pusztító tevékenységeket, és ezek felelőseit változtatásra bír-
ja. Elsősorban látványos és bátor akcióiról ismert.  Világszerte 400 000 ember 
vesz részt önkéntes munkájával a Greenpeace tevékenységében. 
A Greenpeace a következő témákban folytat nemzetközi kampányt: 
• átállás a megújuló energiaforrásokra  
• a globális felmelegedés megállítása 
• a genetikailag módosított élőlények (GMO) üzleti érdekeket szolgáló előál-
lításának betiltása 
• a tengerek szennyezésének és élőviláguk pusztításának leállítása 
• a trópusi esőerdők megmentése 
• a mérgező vegyi anyagok kibocsátásának beszüntetése 
WWF (World Wide Fund for Nature, magyarul Természetvédelmi Világalap), 
a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, amely 96 országban te-
vékenykedik, tagsága meghaladja a 4,7 millió főt. 1961. szeptember 11-én 
alakult meg Svájcban. Megalakulásának közvetlen előzménye Sir Julian Hux-
ley kelet-afrikai útja volt, mely során a biológus Afrika élővilágának nagy-
mértékű csökkenésével szembesült. Céljaik közé tartozik a biológiai sokféle-
ség megőrzése, a környezetszennyezés csökkentése és a fenntartható fejlődés 



elősegítése. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D, E 

3. Rendezzétek át az alábbi növényhármasokat úgy, hogy csak azonos származá-
si helyen élő növények legyenek egy csoportban! Minden csoportból csak egy 
növényt mozdíthattok el, úgy, hogy kicserélitek az odaillő növényre. Mennyi 
lehet két így kicserélt növény sorszámának összege? 

 1. grapefruit, 2. banán, 3. citrom 4. olajfa, 5. alma, 6. füge 
 7. manióka, 8. kókuszpálma, 9. napraforgó 
 10. datolyapálma, 11. mandarin, 12. bors 13. zab, 14. rozs, 15. kávécserje 
 16. fejes káposzta, 17. búza, 18. nemes babér 

(A) 13 (B) 16 (C) 23 (D) 24 (E) 27 

Megoldás: Ahhoz, hogy minden növénycsoportban azonos származási helyen 
élő növények szerepeljenek, a következő áthelyezéseket kell végeznünk: 

- kicseréljük a 2. és 11. növényt, azaz a banánt a mandarinnal 
- kicseréljük az 5. és 18. növényt, vagyis az almát és a nemes babért 
- kicseréljük a 9. és a 15. növényt, a napraforgót a kávécserjével 

A cserék után az első és a második felsorolásban található növények mind-
egyike mediterrán származású, a harmadik és negyedik csoportban szereplő 
növények trópusi származásúak, az ötödik és hatodik csoportban szereplő nö-
vények pedig a mérsékelt égövön honosak. 
A kicserélt növények sorszámait összeadva a következő számokat kapjuk: 
2+11=13, 5+18=23 és 9+15=24. 

Helyes válasz(ok): A, C, D 

4. Mely számok két oldalán szereplő kőzetlemezek határosak egymással? 
 Dél-amerikai – 1 – Pacifikus – 2 – Antarktiszi – 3 – 

Nazca – 4 – Afrikai – 5 – Indo-ausztráliai 

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

Megoldás: Egymással határos a Pacifikus és az Antarktiszi, az Antarktiszi és 
a Nazca, az Afrikai és az Indo-ausztráliai- kőzetlemez. A Dél-amerikai- és a 
Pacifikus lemez között található az Antarktiszi- és a Nazca- lemez, a Nazca- 
és az Afrikai lemez között pedig a Dél-amerikai- és az Antarktiszi kőzetlemez 
található. 

Helyes válasz(ok): B, C, E 

5. Mely szelek fújnak Európában? 

(A) Misztrál (B) Sirokkó (C) Főn (D) Bóra (E) Blizzard 

Megoldás: Lássuk, hol fújnak a felsorolt szelek és mi jellemző rájuk: 
- Misztrál: északról fújó a Mediterráneum nyugati partjait érő szél 
- Sirokkó: a Földközi-tengerről induló kelet-délkeleti irányból fújó 

meleg, páradús szél 
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- Főn vagy főnszél: egy meleg, száraz és gyakran viharos alpesi szél 
- Bóra: az isztriai és dalmát tengerparton, legtöbbször a téli évszakban 

fújó száraz, hideg szél 
- Blizzard: É-Amerikában fújó viharos, hideg szél, mely gyakran hó-

viharral jár 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D 

6. Helyettesítsétek be az alábbi állatok nevét azzal a kontinenssel, amelyről 
származnak. A megadott sorrend megfelel a kontinensek terület szerint nö-
vekvő sorrendjének? 

tasmán ördög, császárpingvin, kuszma, nandu , szervál, tigrispiton 

(A) igen (B) nem (C) ha a madarakat töröljük, igen 

(D) ha a növényevőket töröljük, igen (E) ha a lábatlanokat töröljük, igen 

Megoldás: A tasmán ördög Ausztráliából, a császárpingvin az Antarktiszról, 
a kuszma (törékeny gyík) Európából, a nandu Amerikából, a szervál Afrikából 
és a tigrispiton Ázsiából származik. A kontinensek az adott sorban: Ausztrá-
lia, Antarktisz, Európa, Amerika, Afrika, Ázsia. Ez a sorrend nem felel meg a 
kontinensek terület szerint növekvő sorrendjének. A helyes sorrend: 1. Auszt-
rália, 2. Európa, 3. Antarktisz, 4. Afrika, 5. Amerika, 6. Ázsia. 
Ha a madarakat kitöröljük, kiesik Antarktisz és Amerika. A megmaradt föld-
részek így már növekvő sorrendben követik egymást.  Ha a növényevőket tö-
röljük ki, akkor esetleg Amerikát ejthetjük, bár a nandu rovarokat is fogyaszt 
a növények mellett. Amerika kihúzásával sem lesz azonban helyes a sorrend, 
ehhez fel kellene cserélnünk Antarktiszt Európával. Ha a lábatlanokat töröljük 
ki, kieseik Európa és Ázsia, de így sem helyes a fennmaradó kontinensek sor-
rendje. 

Helyes válasz(ok): B, C 

7. Az autók rendszámtábláján található volt egy hatszögletű plakett. Amennyi-
ben a szálló por koncentrációja miatt 2. riasztási fokozat lépett életbe, milyen 
színű plakettel rendelkező autók nem közlekedhettek? 

(A) piros (B) kék (C) zöld (D) sárga (E) fekete 

Megoldás: A közúti közlekedés hozzávetőlegesen egyharmad részben járul 
hozzá a környezet finompor-terheléséhez. Emiatt, az egészség védelmében, 
egy európai irányelv született, amely az önkormányzatok számára környezet-
védelmi zónák létesítését engedélyezi városuk vonzáskörzeteiben. Ahol kör-
nyezetvédelmi zónát hoztak létre, ott az azon történő áthaladáshoz, illetve a 
zónában történő közlekedéshez környezetvédelmi matrica volt szükséges, 
amit tavaly megszüntettek. 2. riasztási fokozatnál a piros és fekete plakettel 
rendelkező autók nem közlekedhettek, míg kék és zöld matricával rendelke-
zők igen. 

Helyes válasz(ok): A, E 



8. Az alábbi változások közül melyik kémiai változás? 

(A) alkohol égése (B) fém olvadása (C) papír aprítása 

(D) víz párolgása (E) fa izzása 

Megoldás: Az égés és az izzás kémiai változás, mivel mindkét esetben új 
anyag keletkezik. A többi fizikai változás, mivel nem keletkezik a változás so-
rán új anyag. 

Helyes válasz(ok): A, E 

9. Hányszorosa a 60 g tömegű és 50 cm3 térfogatú burgonya sűrűsége a víz sűrű-
ségének? 

(A) 0,012 (B) 0,12 (C) 1,2 (D) 12 (E) 120 

Megoldás: A burgonya sűrűsége: ϱ = m:V = 60g : 50 cm3 = 1,2 g/cm3. A víz 
sűrűsége: 1 g/cm3. Tehát a burgonya sűrűsége 1,2 szerese a víz sűrűségének. 

Helyes válasz(ok): C 

10. Melyik válaszlehetőség fejezi be helyesen az állítást? Ahhoz, hogy a kálium-
nitrát telített vizes oldatából telítetlen oldatot kapjunk, szükséges… 

(A) vizet hozzáadni (B) sót hozzáadni (C) megszűrni 

(D) felmelegíteni (E) meghatározott tömegű vizet elpárologtatni 

Megoldás: Ha a telített oldatból telítetlen lesz, akkor nő a hőmérséklet, mert a 
kálium-nitrát oldhatósága a hőmérséklet növelésével nő. Ugyancsak elérhető a 
telitetlenség, ha az oldószer mennyiségét növeljük ( = higítás). 

Helyes válasz(ok): A, D 

11. Melyik válaszlehetőség tartalmaz összetartozó mértékegységet, mennyiséget? 

(A) idő és másodperc (B) tömeg és Newton (C) tömeg és kilogramm 

(D) térfogat és cm2 (E) hőmérséklet és Kelvin 

Megoldás: Az idő mértékegysége a másodperc, a tömeg mértékegysége a ki-
logramm, a térfogat mértékegysége a cm3, a hőmérséklet mértékegysége a 
Kelvin. (A Newton az erő mértékegysége, a cm2 a terület mértékegysége.) 

Helyes válasz(ok): A, C, E 

12. Válasszátok ki a lakmusz színét savoldatban! 

(A) kék (B) piros (C) zöld (D) sárga (E) színtelen 

Megoldás: A lakmusz indikátor savban piros, lúgban kék színnel jelzi a kém-
hatást. 

Helyes válasz(ok): B 
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13. Egy pohár vízbe először 30 cm3 térfogatú tömör vasat, majd egy 30 g töme-
gű tömör vasat teszünk. Hasonlítsd össze a vízszint emelkedését e két eset-
ben! (A vas sűrűsége 7,8 g/cm3.) 

(A) egyenlő mértékben emelkedik a vízszint e két esetben 

(B) jobban emelkedik a vízszint, ha a 30 g tömegű vasat tesszük a vízbe 

(C) jobban emelkedik a vízszint, ha a 30 cm3 térfogatú vasat tesszük a vízbe 

(D) kevésbé emelkedik a vízszint, ha a 30 g tömegű vasat tesszük a vízbe 

(E) kevésbé emelkedik a vízszint, ha a 30 cm3 térfogatú vasat tesszük a vízbe 

Megoldás: A vízszint emelkedése a bemerülő test térfogatától függ. A 30 g 
tömegű vas térfogata: V = m :ϱ = 30g : 7,8 g/cm3= 3,864 cm3.. Ez kisebb mint 
30 cm3, ezért a 30 cm3 térfogatú test vízkiszorítása a nagyobb, így ebben az 
esetben a folyadékszínt emelkedése is nagyobb. 

Helyes válasz(ok): C, D 

Részletes kidolgozást igénylő feladat: 

14. Rajzoljátok át a mellékelt ábrát a válaszlapra, és helyezzétek el rajta az összes 
felsorolt kifejezést (a lenti téglalapokba és a vonalakra), nagybetűt (a négyze-
tekbe) és számot – néhányukat többször is – úgy, hogy az ábra a passzát szél-
rendszert mutassa be! Nyilakkal jelöljétek a légáramlás irányát is! 

 Egyenlítő, Baktérítő, Ráktérítő, 
 déli félgömb, 
 A (alacsony légnyomás), 
 M (magas légnyomás), 
 E (eső), 
 N (napsütés), 
 30° 

Megoldás:  

 

Pontosan átmásolt ábra: 2 pont. Minden megfelelő helyre beírt szó, betű, szám 
1-1 pont (összesen 12 pont). Ezen kívül 2 pont adható, amennyiben minden 
nyilat jó irányba jelöltek (illetve 1 pont, ha nincs rossz irányba mutató nyíl és 
legalább 4 nyíl be van jelölve). (Összesen max. 16 pont.) 


