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Körzeti írásbeli forduló 

3. osztály 

1. Melyik adat lehet igaz egy harmadik osztályos gyerekre? 

(A)  3550 g a testsúlya (B)  3295 napos (C)  22 tejfoga van 

(D)  476 hetes (E)  14 dm magas 

 Megoldás: A fenti lehetőségek kilogrammra, évre és centiméterre átváltva: 
 1 kg= 1000 g, tehát 3550 g=3,55 kg. Ez az adat egy újszülöttre lehet igaz. 
 1 év általában 365 napból és 52 hétből áll, tehát 3295 nap(/365) és a 476 év(/52) 

is 9 évet jelent, ami rendben van 3. osztályos gyereknél. 
 1 dm=10 cm, vagyis a 14 dm-es gyerek 140 cm magas, ami elképzelhető 3. osz-

tályos gyerek esetében. 
 22 tejfog semmilyen életkorban nem lehetséges, hiszen tejfogból maximálisan 

20 db található az állkapocsban. 

Helyes megoldás(ok): B D E 

2. Melyik meteorológiai évszak egymást követő hónapjaira ismertek az egyes hó-
napokhoz tartozó napok száma alapján? 31, 31, 30 

(A)  tavasz (B)  nyár (C)  ősz (D)  tél (E)  egyikre sem 

 Megoldás: 30 napos hónapok: április, június, szeptember, november. 
 31 napos hónapok: január, március, május, július, augusztus, október, decem-

ber. 
 31 napos hónapot 31 napos hónap kétszer követ az év során.  
 Egyrészt július-augusztus esetében, viszont az őket követő szeptember már má-

sik évszakhoz tartozik.  
 Másrészt december-január estében, amikor az őket követő februárral együtt ad-

ják ki a téli évszakokat, viszont a február nem 30, hanem 29 vagy 28 napos 
hónap.  

 Vagyis egyik meteorológiai évszakra sem áll, hogy az egymást követő hónapok 
napjainak száma: 31, 31, 30. 

Helyes megoldás(ok): E 

3. A víz halmazállapot-változásait öt folyamat írja le. Jelöljétek meg azokat a vá-
laszlehetőségeket, ahol az öt folyamat valamelyikének nevében található ma-
gánhangzók szerepelnek, és ahol az adott halmazállapot-változás a mellette álló 
hőmérsékleten végbemehet! 

(A)  ÁOÁ: 30 ºC (B)  OÁ: 100 ºC (C)  OAÁ: 100 ºC 

(D)  AÁ: 0 ºC (E)  EAÓÁ: 15 ºC 
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 Megoldás: Nézzük az egyes halmazállapot-változásokat! 
 (A) ÁOÁ: párolgás, 30 ºC-on és gyakorlatilag bármely hőmérsékleten végbe-

mehet. 
 (B) OÁ: forrás, 100 ºC-on megy végbe.  
 (C) OAÁ: olvadás, nem 100 ºC-on megy végbe. Az olvadás- és fagyáspont is 0 

ºC.  
 (D) AÁ: fagyás, szintén 0 ºC-on megy végbe.  
 (E) EAÓÁ: lecsapódás, 15 ºC-on végbemehet, és más hőmérsékleten is, lényeg, 

hogy a meleg vízpára hideg felülettel találkozzon. 

Helyes megoldás(ok): A B D E 

4. Tegyétek növekvő sorrendbe az alábbiakat! Melyik megoldás helyes? 
 a) egy átlagos iskolai tanóra időtartama     b) 9000 másodperc 
 c) egyharmad nap     d) negyed óra     e) 3 óra      f)  300 perc 

(A)  d-a-e-b-f-c (B)  a-d-e-b-f-c (C)  d-a-b-e-f-c 

(D)  d-a-f-c-b-e (E)  a-d-e-b-c-f 

 Megoldás: A megoldáshoz annyit kell tudnunk, hogy 1 nap 24 órából, 1 óra 
60 percből, és 1 perc 60 másodpercből áll. Mindent váltsunk át percre, ezek 
alapján! 

 a. Egy tanóra időtartama: 45 perc 
 b. 9000 másodperc, 9000/60=150 perc 
 c. Egyharmad nap 24/3=8 óra 8x60=480 perc 
 d. Negyed óra: 15 perc 
 e. 3 óra 3x60=180 perc 
 f. 300 perc 
 A fentiek növekvő sorrendben: d-a-b-e-f-c 

Helyes megoldás(ok): C 

5. 2022. év élőlényei közül melyek teljes nevét tudjátok kirakni a felsorolt szóta-
gokból?  

 ÁS, BO, BÓ, CA, DOR, É, HÁRS, HO, KA, 
 KES, KI, KIS, KÜL, LE, LŐ, LÜ, MO, NE, Ó, PE, RA, RI, ZÖL 

 (A vastagon szedett szótag többször is felhasználható.) 

(A)  2022. év fája (B)  2022. év hala  (C)  2022. év hüllője 

(D)  2022. év rovara (E)  2022. év madara 

 Megoldás: 2022 év élőlényei: 
 Fája: nagylevelű hárs 
 Hala: bodorka 
 Madara: zöld küllő 
 Hüllője: homoki gyík 
 Gombája: ízletes rizike 
 Rovara: óriás énekes kabóca 
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 A felsorolt szótagokból kirakható az év hala és az év rovara. A zöld küllő ne-
véből egy betű hiányzik. A szótagokból legfeljebb egy hüllő neve jön ki, a ho-
moki viperáé, amely hazánkban nem él. A szótagokból összeállítható fanév egy 
rokon faj neve, a kislevelű hárs. 

Helyes megoldás(ok): B D 

6. Melyik állítás igaz 2022. év fájára? 

(A)  Szélmegporzású. 

(B)  Virágzatát teakészítésre használják. 

(C)  Teája köhögéscsillapító, izzasztó hatású. 

(D)  Borászok is használják borok javítására. 

(E)  Fontos a méhészek számára is. 

 Megoldás: 2022 év fája a nagylevelű hárs. 
 A hársfák nem szél, hanem rovarmegporzásúak. A hársfavirág nektárjából a 

méhek értékes mézet készítenek, a méhészek számára tehát ez egy fontos fa. 
Értékes gyógynövény is. Teáját a virágból és a pálhalevelekből főzik. Elsősor-
ban meghűlések kezelésére, köptetőként, nyákoldóként, izzasztóként, köhögés-
csillapítóként használják, de enyhe fájdalomcsillapító hatása is ismert. A benne 
levő flavonidoknak antibakteriális hatása is van. A népi gyógyászatban vértisz-
tító, idegerősítő, vizelethajtó és gyomorerősítő teakeverékek összetevője is 
volt. 

 A borászatban is használják rosszabb borok feljavítására. 

Helyes megoldás(ok): B C D E 

7. Magyarországon melyik csillagkép lehet segítségünkre a földrajzi helymegha-
tározásban? 

(A)  Nagy Medve (B)  Kis Medve (C)  Dél Keresztje 

(D)  Főnixmadár (E)  Légy 

 Megoldás: A helymeghatározásban segítségünkre lehet a Kis Medve csillag-
kép, amely „farkának” legutolsó csillaga, a kis Göncölszekér rúdjának a hegye 
a Sarkcsillag, amely az északi irányt mutatja. 

 Segítségünkre lehet a Nagy Medve csillagkép is, melynek szabad szemmel is 
látható csillagai alkotják a Nagy Göncölt.  

 A helymeghatározás során a Göncölszekér rúddal ellentétes oldalán található 
két csillagát képzeletben összekötjük, a vonalat meghosszabbítjuk, majd a két 
csillag távolságát ötször felmérjük a képzeletbeli vonalra, így is megtalálhatjuk 
a Sarkcsillagot, ami az északi irányt mutatja.  
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 A Dél Keresztje a déli féltekén segíti a tájékozódást. 
 A Főnix és a Légy is létező csillagképek. Magyarországról nem láthatóak. 

Helyes megoldás(ok): A B 

8. Ancsa (A) és Bori (B) az ábrán a nevük kezdőbetűjével 
jelölt helyen állnak. Ancsa először 2 mezőt északra lép, 
majd 1-et nyugatra, 1-et délre és 2-t keletre. Bori először 
2 mezőt nyugatra lép, majd 1-et északra, 2-t keletre és 3 
mezőt délre. Ha az új helyükről továbbindulnak, milyen 
lépésekkel juthatnak mindketten azonos mezőre? 

(A)  Ancsa 1-et keletre, Bori 1-et északra. 

(B)  Ancsa 1-et északra, 1-et keletre és 1-et délre, Bori a helyén marad. 

(C)  Ancsa 1-et délre, Bori 1-et keletre. 

(D)  Ancsa 2-t délre, Bori 1-et nyugatra. 

(E)  Ancsa 1-et nyugatra, 1-et északra, Bori 2-t északra, 2-t nyugatra. 

 Megoldás: A fenti lépéseket megtéve Ancsa új helye az 
eredeti helyétől 1 mezővel északra és eggyel keletre lesz 
(3. oszlop 3. sorában), Bori új helye eredeti helyétől két 
mezővel délre lesz (4. oszlop 5. sorában). Új helyüket az 
ábra mutatja:  

 Innen azonos mezőre a D megoldással juthatnak. 

Helyes megoldás(ok): D 

9. Megoldásként azon betűsoroknak a jelét adjátok meg, amelyekből egy telepü-
léstípus neve kirakható! 

(A)  SIKROSÁV (B)  NYATA (C)  LUFA 

(D)  GIVÁLSORÁV (E)  SÖGKÉZ 

 Megoldás: Valamennyi válaszlehetőségben található betűhalmazból kirakható 
településtípus neve. Sorrendben a következők: kisváros, tanya, falu, világváros, 
község. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

10. Tegyétek kiterjedésük szerint sorba az alábbiakat a legkisebbtől a legnagyobbig:  
 1. Világegyetem     2. Hold     3. Merkúr     4. Nap     5. Föld  

 6. Naprendszer     7. Tejútrendszer 
 Melyik a helyes megoldás? 

(A)  2,3,5,4,7,6,1 (B)  2,5,3,4,7,6,1 (C)  2,3,5,4,6,7,1 

(D)  5,2,3,4,6,7,1 (E)  2,5,3,4,6,7,1 
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 Megoldás: A felsoroltak közül a legkisebb kiterjedésű a Hold, azt követi a Nap-
rendszer legkisebb bolygója, a Merkúr, majd a felsorolás másik bolygója a 
Föld. Sorban ezt követi a Nap, majd a Naprendszer, melyet magában foglal a 
Tejútrendszer, és a legnagyobb kiterjedésű a Világegyetem, amely valamennyi 
felsorolt elemet tartalmazza. 

Helyes megoldás(ok): C 

11. Gondolatban hazánk tájain utazunk az alábbi útvonalat követve, ahol a számok 
a kérdéses égtájakat jelölik: 

 Legnagyobb tavunk - 1 - legnépesebb városunk - 2 - legmagasabb hegycsú-
csunk - 3 - az ország legdélibb pontja - 4 - Magyarország földrajzi közepe - 

- 5 - Ausztriával közös tavunk 
 Mely válaszlehetőségekben szerepelnek az útvonalnak megfelelő égtájak? 

(A)  1: DK (B)  2: ÉK (C)  3: DNy (D)  4: ÉK (E)  5: DNy 

 Megoldás: Legnagyobb tavunk a Balaton, amitől ÉK-i irányba található a leg-
népesebb városunk, amely egyben a fővárosunk is, Budapest. Legmagasabb 
hegycsúcsunk a Mátrában található Kékes-tető, amely Budapesttől ÉK-i 
irányba található. Innen az ország legdélebbi pontját DNY-i irányban érjük el, 
majd az ország földrajzi közepe, Pusztavacs felé haladva újra ÉK felé fordu-
lunk. Utolsó célunk Ausztriával közös tavunk a Fertő-tó, ehhez ÉNY-i irányban 
kell tovább haladnunk. Kövessük végig térképen az útvonalat! 

Helyes megoldás(ok): B C D 

12. Hogy hívják a mágneses tű két átellenes pontját? 

(A)  pórus (B)  pulzus (C)  pólus (D)  polzus (E)  porus 

 Megoldás: A mágnes két átellenes pontját pólusnak hívjuk. 

Helyes megoldás(ok): C 
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13. Az alábbi halmazok mindegyike 1-1 hazai 
madárfajt rejt. Egyikük 2022. év madara. 
Az állítások alapján fejtsétek meg, mely 
fajokról van szó, és ennek megfelelően he-
lyezzétek el valamennyi állítás sorszámát 
a megfelelő halmazban, illetve metszet-
ben. Jelöljétek azokat a válaszlehetősége-
ket, ahol az adott betűvel jelölt helyen sze-
replő számok összege helyes lehet!  

  1.Testén látható piros árnyalatú szín. 
  2. Költöző madár.  
  3. „Fák doktorának” hívják.  
  4. Odúlakó.  
  5. Halakat, kétéltűeket, hüllőket is fogyaszt.  
  6. Falvakban, főleg villanyoszlopon költ.  
  7. Klü-klü-klü hangot hallat.  
  8. Hullámvonalban repül. 

(A)  a: 13 (B)  b: 11 (C)  c: 1 (D)  d: 6 (E)  e: 7 

 Megoldás: Az állítások segítségével 
megállapítható a kérdéses három madár-
faj neve: fehér gólya, nagy fakopáncs és 
zöld küllő. Lássuk a helyesen kitöltött 
halmazábrát! 

  

Helyes megoldás(ok): A C E 
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4. osztály 

1. Jelöljétek meg azokat a megoldásokat, ahol az adott szavak ugyanazzal a test-
résszel, szervvel kiegészíthetők úgy, hogy értelmes magyar szavakat kapunk! 

(A)  harang, hegy (B)  törő, léc (C)  sas, szög 

(D)  harang, anyós (E)  liba, cipő 

 Megoldás: Vegyük sorra a válaszlehetőségeket, mely szervvel vagy testrésszel 
tudjuk kiegészíteni az egyes szavakat! 

 (A) harang, hegy: harangláb, hegyláb 
 (B) törő, léc: fejléc, fejtörő  
 (C) sas, szög: sasszem, szemszög  
 (D) harang, anyós: harangnyelv, anyósnyelv (egy szobanövényünk neve) 
 (E) liba, cipő: libabőr, bőrcipő 
 A fentiek alapján minden válaszlehetőségben szereplő 2-2 szó kiegészíthető 

ugyanannak a szervnek/testrésznek a nevével 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

2. Mely tényezők befolyásolják általában a szárazföldi növények fejlődését? 

(A)  csapadék és páratartalom (B)  hőmérséklet (C)  fény 

(D)  a talaj humusztartalma (E)  talajban élő mikroorganizmusok 

 Megoldás: A felsorolásban szereplő valamennyi tényező fontos a szárazföldi 
növények fejlődéséhez. Az egyes tényezőkkel szemben minden növénynek sa-
ját, egyedi igényei vannak. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

3. Tegyétek a felsorolt jeles napokat a naptári év múlását követve sorrendbe! 
 1. madarak és fák napja; 2. Föld napja; 3. víz világnapja; 4. állatok világnapja 

Az így kialakult sorban melyik a 3. elem? Jelöljétek meg azt a válaszlehetősé-
get, ahol az a szám szerepel, amit akkor kapunk, ha a kérdéses nap dátumában 
szereplő hónap és nap értékét összeadjuk! 

(A)  14 (B)  15 (C)  20 (D)  25 (E)  26 

 Megoldás: Lássuk, mikor ünnepeljük az egyes jeles napokat! 
 1. Madarak és fák napja: V. 10. 
 2. Föld napja: IV. 22. 
 3. Víz világnapja: III. 22. 
 4. Állatok világnapja: X. 04. 
A naptári év sorrendjében átrendezve a dátumokat: 3-2-1-4. A dátumokban sze-
replő számokat összeadva a számok összeadva: 25, 26, 15, 14. 

 Harmadik a sorban a Madarak és fák napja, ahol a számjegyeket összeadva 
5+10=15-öt kapunk. 

Helyes megoldás(ok): B  
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4. Hány olyan betegség nevét rakhatjuk ki a felsorolt szavakból, amelyek ellen 
kötelező védőoltást kapnak a gyerekek Magyarországon?  

 (Egyes szavak többször is használhatók.) 
 gyermek, bárány, lepke, szamár, kullancs, gyík, 
 rózsa, torok, himlő, köhögés, bénulás, gyulladás 

(A)  legalább 3 (B)  legalább 4 (C)  legalább 5 

(D)  legalább 6 (E)  legalább 7 

 Megoldás: A következő betegségek nevei rakhatók ki a felsorolásból: gyer-
mekbénulás, bárányhimlő, rózsahimlő (rubeola), szamárköhögés (pertussis), 
torokgyík (difteria), lepkehimlő. A lepkehimlő kivételével valamennyi, tehát 
5 betegségre van kötelező védőoltás gyerekkorban. 

Helyes megoldás(ok): A B C 

5. 2022. év élőlényei közül melyek teljes nevét tudjátok kirakni a felsorolt szóta-
gokból? (Az aláhúzott szótag többször is használható!) 

 ÁS, BO, BÓ, CA, DOR, É, HÁRS, HO, KA, KES, KI, KIS, KÜL, LE, LŐ, LÜ, 
MO, NE, Ó, PE, RA, RI, ZÖL  

(A)  2022. év fája (B)  2022. év hala (C)  2022. év hüllője 

(D)  2022. év rovara (E)  2022. év madara 

 Megoldás: 2022 év élőlényei: 
 Fája: nagylevelű hárs 
 Hala: bodorka 
 Madara: zöld küllő 
 Hüllője: homoki gyík 
 Gombája: ízletes rizike 
 Rovara: óriás énekes kabóca 

 A felsorolt szótagokból kirakható az év hala és az év rovara. A zöld küllő ne-
véből egy betű hiányzik. A szótagokból legfeljebb egy hüllő neve jön ki, a ho-
moki viperáé, amely hazánkban nem él. A szótagokból összeállítható fanév egy 
rokon faj neve, a kislevelű hárs. 

Helyes megoldás(ok): B D 

6. Melyik állítás igaz 2022. év fájára? 

(A)  Szélmegporzású. 

(B)  Virágzatát teakészítésre használják. 

(C)  Teája köhögéscsillapító, izzasztó hatású.  

(D)  Borászok is használják borok javítására. 

(E)  Fontos a méhészek számára is. 
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 Megoldás: 2022 év fája a nagylevelű hárs. 
 A hársfák nem szél, hanem rovarmegporzásúak. A hársfavirág nektárjából a 

méhek értékes mézet készítenek, a méhészek számára tehát ez egy fontos fa. 
Értékes gyógynövény is. Teáját a virágból és a pálhalevelekből főzik. Elsősor-
ban meghűlések kezelésére, köptetőként, nyákoldóként, izzasztóként, köhögés-
csillapítóként használják, de enyhe fájdalomcsökkentő hatása is ismert. A 
benne levő flavonidoknak antibakteriális hatása is van. A népi gyógyászatban 
vértisztító, idegerősítő, vizelethajtó és gyomorerősítő teakeverékek összetevője 
is volt. 

 A borászatban is használják rosszabb borok feljavítására. 

Helyes megoldás(ok): B C D E 

7. Mely hulladékokat komposztálhatjuk kerti komposztálóban? 

(A)  zöldséghéj (B)  meggyfa levele (C)  lebomló műanyag 

(D)  kávézacc (E)  nyúlbogyó 

 Megoldás: A felsoroltak közül egyedül a lebomló műanyagnak nincs helye 
kerti komposztálóban, mert az csak ipari körülmények között, magas hőmér-
sékleten bomlik le kb. 3 hónap alatt. 

 Álljon itt egy lista a komposztálható és nem komposztálható anyagokról: 
 Komposztálható anyagok: 

• konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, tojáshéj, kávézacc, tea-filter tar-
talma, tealevél, elhervadt virág 

• kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott gyümölcs- és zöldség, ágak, 
gallyak, lombok, fűnyesedék 

• egyéb (kis mennyiségben, aprítva): kezeletlen fa, papír, 
• haj, köröm, fahamu 
• növényevő kisállatok alma 

 Mit nem szabad a komposztba tenni? 
• Főtt ételmaradékok  
• faszén hamuja, üvege, fém, műanyag, színes újság, pelenka, porzsák tar-

talma 
• veszélyes anyagok: fáradt olaj, használt sütőzsiradék, vegyszerek, festék, 

elem, növényvédő szer, gyertya. 
• lebomlónak nevezett bevásárlószatyor 

Helyes megoldás(ok): A B D E 
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8. Jelöljétek meg azokat a válaszokat, ahol a felsorolt szótagokból kirakható 3, 
több éven át élő konyhakerti- vagy dísznövényünk köznapi neve! (Minden elem 
egyszer használható.) 

(A)  AL, BOR, PAP, MA, SÓ, KA, RI 

(B)  KU, MUS, RI, LI, RI, KÁT, LI, KO, BIZ, CA 

(C)  DI, JÁ, TU, CINT, Ó, PÁN, LI 

(D)  E, KARD, KÖR, RÁG, TE, PER, VI 

(E)  KAR, HÓ, U, FI, OL, RÁG, KA, VI, BOR 

 Megoldás: Évelő növények általánosságban a hagymás és hagymagumós lágy-
szárúak, valamint a fásodó szárú félcserjék és a fás szárú növények (cserjék, 
fák).  

 Lássuk az egyes válaszlehetőségeknél mely növények neveit tudjuk kirakni! 
 (A) AL, BOR, PAP, MA, SÓ, KA, RI, FA: almafa, borsó, paprika. Közülük 

egyedül az alma évelő. 
 (B) KU, MUS, RI, LI, RI, KÁT, LI, KO, BIZ, CA: kukorica, muskátli, ribizli. 

A ribizli és a muskátli évelő, a kukorica viszont nem. 
 (C) DI, JÁ, TU, CINT, Ó, PÁN, LI: dió, jácint, tulipán. Valamennyi évelő. 
 (D) E, KARD, KÖR, RÁG, TE, PER, VI, FA: eper, kardvirág, körte. Itt is mind 

évelő. 
 (E) KAR, HÓ, U, FI, OL, RÁG, KA, VI, BOR: karfiol, hóvirág, uborka. Közü-

lük csak a hóvirág évelő. 

Helyes megoldás(ok): C D 

9. Az alábbi halmazok mindegyike 1-1 hazai madár-
fajt rejt. Egyikük 2022. év madara. Az állítások se-
gítségével fejtsétek meg, mely fajokról van szó, és 
ennek megfelelően helyezzétek el valamennyi ál-
lítás sorszámát a megfelelő halmazban, illetve 
metszetben. Jelöljétek azokat a válaszlehetősége-
ket, ahol az adott betűvel jelölt helyen szereplő 
számok összege helyes lehet!  

  1.Testén látható piros árnyalatú szín.  
  2. Költöző madár.  
  3. „Fák doktorának” hívják.  
  4. Odúlakó.  
  5. Halakat, kétéltűeket, hüllőket is fogyaszt.  
  6. Falvakban, főleg villanyoszlopon költ.  
  7. Klü-klü-klü hangot hallat.  
  8. Hullámvonalban repül. 

(A)  a: 13 (B)  b: 11 (C)  c: 1 (D)  d: 6 (E)  e: 7 
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 Megoldás: Az állítások segítségével 
megállapítható a kérdéses három madár-
faj neve: fehér gólya, nagy fakopáncs és 
zöld küllő. Lássuk a helyesen kitöltött 
halmazábrát! 

  

Helyes megoldás(ok): A C E 

 
 
 
 
 
10. Jelöljétek meg azokat a válaszokat, amelyeket a megfelelő magánhangzóval ki-

egészítve olyan tünetek nevét kapjátok, amelyek lázas állapotot kísérhetnek! 

(A)  r_szk_t_s (B)  l_v_rts_g (C)  _rcp_r_l_s 

(D)  sz_jsz_r_zs_g (E)  _l_sz_k_nys_g 

 Megoldás: A magánhangzókkal kiegészített szavak a következők: 
(A) r_szk_t_s: reszketés 
(B) l_v_rts_g: levertség  
(C) _rcp_r_l_s: arcpirulás 
(D) sz_jsz_r_zs_g: szájszárazság 
(E) _l_sz_k_nys_g: aluszékonyság 

 Valamennyi tipikus kísérője a láznak.    

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

11. Mely állítások igazak a felsorolt háziállatokra? 
 racka, magyar szürke, pumi, lipicai, kendermagos, mangalica 

(A)  Mindegyik gerinces. (B)  Valamennyi magyar fajta. 

(C)  Közülük 4 patás állat. (D)  Közülük többet legeltetnek. 

(E)  Egy kivételével mindegyiket főleg a húsáért tartják. 

 Megoldás: A megoldáshoz tudnunk kell, hogy az egyes nevek milyen állatot 
takarnak. 

 A teljes felsorolás magyar állatfajtákat rejt. A racka egy juhfajta, a magyar 
szürke egy marhafajta, a pumi egy kutyafajta, a lipicai egy lófajta, a kenderma-
gos egy tyúkfajta, végül a mangalica pedig egy sertésfajta. 

 Nézzük az egyes állításokat: 
 (A) Mindegyik gerinces. – Igaz. 
 (B) Valamennyi magyar fajta. – Ahogy már írtuk is, igaz. 
 (C) Közülük 4 patás állat. – Patás a racka, a szürkemarha, a lipicai és a manga-

lica, összesen 4, tehát igaz. 
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 (D) Közülük többet legeltetnek. – Igen, a rackát, a szürkemarhát és a lipicai 
lovat is.  

 (E) Egy kivételével mindegyiket főleg a húsáért tartják. – Nem igaz.  
 Nyilvánvaló kivétel a pumi, amely eredetileg terelőkutya, ma inkább házőrző, 

illetve házi kedvenc. Kivétel a ló is, hiszen a lóhús fogyasztása hazánkban nem 
jellemző. A lovat régen főleg igásállatként, ma leginkább sportcélból tartják. A 
rackának sem csak a húsát, hanem tejét és gyapját is hasznosítják. 

Helyes megoldás(ok): A B C D 

12. Írjátok az alábbi meghatározások mindegyike mellé egy odaillő számot, majd 
az így kapott számok növekvő sorrendje szerint rendezzétek át a meghatározá-
sokat. Mi lesz a meghatározások új sorrendje? 

  a. felnőtt ember vérének mennyisége (l)  
  b. 80 kg-os ember szervezetének víztartalma (kg)  
  c. napi átlagos vizeletmennyiség (l)  
  d. tejfogak maximális száma (db)  
  e. az emberi test csontjainak száma (db) 

(A)  a,c,d,e,b (B)  c,a,b,e,d (C)  c,a,b,d,e (D)  c,a,d,b,e (E)  a,c,d,b,e 

 Megoldás: Nézzük az egyes értékeket! 
 a. felnőtt ember vérének mennyisége (l): kb. 4.5-5.5 l. Függ a nemtől, testalkat-

tól, kortól. 
 b. 80 kg-os ember szervezetének víztartalma (kg): a felnőttek testének 65-70%-

át alkotja a víz, fiataloké többet, idősebbeké kevesebbet. Legnagyobb az újszü-
löttek testének víztartalma, ami 75-80% is lehet. A 80 kg-os felnőtt szervezet-
ének víztartalma tehát 52-56 kg. 

 c. napi átlagos vizeletmennyiség (l): 1-1.5 l. Függ a folyadékfogyasztástól, fi-
zikai aktivitástól, egészségi állapottól is. 

 d. tejfogak maximális száma (db): 20 db. 
 e. az emberi test csontjainak száma (db): kb. 206 db, csecsemőknél több. 

A számokat növekvő sorrendje szerint rendezve a meghatározások betűjelét, a 
következő sort kapjuk: c, a, d, b, e. 

Helyes megoldás(ok): D 

13. Válogassátok szét az alábbi hulladékokat és helyezzétek el a megfelelő színű 
szelektív gyűjtőkonténerekben (előfordulhat, hogy egyikbe sem illik):  

 kartonpapír, samponos flakon, villanykörte, nylonzacskó, ásványvizes palack, 
újságpapír, pezsgős üveg, konzervdoboz, sörösdoboz, telefon akkumulátor 

(A)  Közülük ugyanannyi kerül a kék, mint a szürke konténerbe. 

(B)  Közülük háromszor annyi kerül a sárga, mint a zöld konténerbe. 

(C)  Közülük ugyanannyi kerül a sárga és a szürke konténerbe. 

(D)  Közülük kétszer annyi kerül a kék, mint a zöld konténerbe. 

(E)  Közülük eggyel több kerül a kék, mint a sárga konténerbe. 
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 Megoldás: A szelektív konténerekbe színek szerint a következő hulladékokat 
gyűjthetjük: 

 Sárga: műanyag, tehát a felsoroltak közül a samponos flakon, nylonzacskó, ás-
ványvizes palack (összesen 3) 

 Kék: papír, vagyis kartonpapír, újságpapír (összesen 2). 
 Zöld: üveg, tehát a pezsgős üveg (összesen 1). Üvegből van a villanykörte is, 

de az veszélyes hulladéknak számít, kijelölt gyűjtőpontokon lehet leadni. 
 Szürke: fém, tehát a sörösdoboz és a konzervdoboz (összesen 2) 
 A telefon akkumulátora veszélyes hulladék, és a telefonnal együtt külön gyűj-

tik. A Jane Goodall Intézet gyűjtődobozai különböző intézményekben vannak 
kihelyezve országszerte. 

Helyes megoldás(ok): A B D  
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5. osztály 

1. Jelöljétek meg azokat a megoldásokat, ahol a betűhalmazból vízben jól oldódó 
anyag neve rakható ki! 

(A)  CETE (B)  NYOHAKÓS (C)  ROPCORKU 

(D)  TÉLAJO (E)  MEKÉNYTÍŐ 

 Megoldás: Az egyes válaszlehetőség az alábbi szavakat rejti. 
 (A) CETE: ecet  
 (B) NYOHAKÓS: konyhasó 
 (C) ROPCORKU: porcukor  
 (D) TÉLAJO: étolaj  
 (E) MEKÉNYTÍŐ: keményítő 

 Közülük az ecet, a konyhasó és a porcukor oldódik jól vízben, az étolaj nem, a 
keményítő pedig csak meleg vízben. 

Helyes megoldás(ok): A B C 

2. Mely tényezők befolyásolják általában a szárazföldi növények fejlődését? 

(A)  páratartalom (B)  hőmérséklet 

(C)  napsütéses órák száma (D)  a nitrogén- és foszfortartalma 

(E)  talajban élő mikroorganizmusok 

 Megoldás: A felsorolásban szereplő valamennyi tényező fontos a szárazföldi 
növények fejlődéséhez. Az egyes tényezőkkel szemben minden növénynek sa-
ját, egyedi igényei vannak. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

3. Limonádé készítésénél milyen halmazállapotú anyagokat keverhetünk, oldha-
tunk a vízben? 

(A)  folyékony (B)  szilárd (C)  gőz (D)  légnemű (E)  cseppfolyós 

 Megoldás: Limonádé készítéséhez klasszikusan citrom kifacsart levét (folyé-
kony, cseppfolyós), és cukrot (szilárd) használunk, valamint készíthetjük szén-
savas vízből, amiben CO2 (gáz, légnemű) van oldva.  

Helyes megoldás(ok): A B D E 

4. Az alábbiak közül hány állítás igaz a vízre?  
 Gázokat is oldhat. Forráspontja 273,15 K. Sűrűsége 0 ºC-on a legnagyobb. 

Folyékony anyagokat is oldhat. A jégnek nagyobb a térfogata, mint ugyanak-
kora mennyiségű folyékony víznek. Megújuló energiaforrás. 

(A)  legalább 2 (B)  legalább 3 (C)  legalább 4 

(D)  legalább 5 (E)  legalább 6 
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 Megoldás: Az állítások közül igaz a vízre, hogy oldhat gázokat (gondoljunk pl. 
a szódavízre) és folyadékokat is (pl. méz). Igaz, hogy megújuló energiaforrás, 
és az is, hogy a jégnek nagyobb a térfogata, mint a folyékony víznek. Ez utóbbi 
azt is jelenti, hogy kisebb a sűrűsége. A legnagyobb a víz sűrűsége +4 ºC-on. 
A víz forráspontja 100 ºC, ami 373,15 K-nek felel meg. 

Helyes megoldás(ok): A B C 

5. 2022. év élőlényei közül melyek teljes nevét tudjátok kirakni a felsorolt szóta-
gokból? (Az aláhúzott szótag többször is használható!) 

 ÁS, BO, BÓ, CA, DOR, É, HÁRS, HO, KA, KES, KI, KIS, KÜL, LE, LŐ, LÜ, 
MO, NE, Ó, PE, RA, RI, ZÖL  

(A)  2022. év fája (B)  2022. év hala (C)  2022. év hüllője 

(D)  2022. év rovara (E)  2022. év madara 

 Megoldás: 2022 év élőlényei: 
 Fája: nagylevelű hárs 
 Hala: bodorka 
 Madara: zöld küllő 
 Hüllője: homoki gyík 
 Gombája: ízletes rizike 
 Rovara: óriás énekes kabóca 

 A felsorolt szótagokból kirakható az év hala és az év rovara. A zöld küllő ne-
véből mindössze egy betű hiányzik. A szótagokból egy hüllő neve jön ki, a 
homoki viperáé, amely hazánkban nem él. A szótagokból összeállítható fanév 
egy rokon faj neve, a kislevelű hárs. 

Helyes megoldás(ok): B D 

6. Melyik állítás igaz 2022. év fájára? 

(A)  Szélmegporzású. 

(B)  Virágzatát teakészítésre használják. 

(C)  Teája köhögéscsillapító, izzasztó hatású.  

(D)  Borászok is használják borok javítására. 

(E)  Fontos a méhészek számára is. 

 Megoldás: 2022 év fája a nagylevelű hárs. 
 A hársfák nem szél, hanem rovarmegporzásúak. A hársfavirág nektárjából a 

méhek értékes mézet készítenek, a méhészek számára tehát ez egy fontos fa. 
Értékes gyógynövény is. Teáját a virágból és a pálhalevelekből főzik. Elsősor-
ban meghűlések kezelésére, köptetőként, nyákoldóként, izzasztóként, köhögés-
csillapítóként használják, de enyhe fájdalomcsökkentő hatása is ismert. A 
benne levő flavonidoknak antibakteriális hatása is van. A népi gyógyászatban 
vértisztító, idegerősítő, vizelethajtó és gyomorerősítő teakeverékek összetevője 
is volt. 
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 A borászatban is használják rosszabb borok feljavítására. 

Helyes megoldás(ok): B C D E 

7. Az alábbi halmazok mindegyike 1-1 hazai madárfajt rejt. Egyikük 2022. év ma-
dara. Az állítások segítségével fejtsétek meg, mely fajokról van szó, és ennek 
megfelelően helyezzétek el valamennyi állítás sorszámát a megfelelő halmaz-
ban, illetve metszetben. Jelöljétek azokat a válaszlehetőségeket, ahol az adott 
betűvel jelölt helyen szereplő számok összege helyes lehet!  

  1.Testén látható piros árnyalatú szín.  
  2. Költöző madár.  
  3. „Fák doktorának” hívják.  
  4. Odúlakó.  
  5. Halakat, kétéltűeket, hüllőket is fogyaszt.  
  6. Falvakban, főleg villanyoszlopon költ.  
  7. Klü-klü-klü hangot hallat.  
  8. Hullámvonalban repül. 
 

(A)  a: 13 (B)  b: 11 (C)  c: 1 (D)  d: 6 (E)  e: 7 

 Megoldás: Az állítások segítségével 
megállapítható a kérdéses három madár-
faj neve: fehér gólya, nagy fakopáncs és 
zöld küllő. Lássuk a helyesen kitöltött 
halmazábrát! 

  

Helyes megoldás(ok): A C E 

 

 

 

8. Jelöljétek meg azokat a válaszokat, ahol a felsorolt szótagokból kirakható 3, 
több éven át élő konyhakerti- vagy dísznövényünk köznapi neve! (Minden szó-
tag egyszer használható.) 

(A)  AL, BOR, PAP, MA, SÓ, KA, RI 

(B)  KU, MUS, RI, LI, RI, KÁT, LI, KO, BIZ, CA 

(C)  DI, JÁ, TU, CINT, Ó, PÁN, LI 

(D)  E, KARD, KÖR, RÁG, TE, PER, VI 

(E)  KAR, HÓ, U, FI, OL, RÁG, KA, VI, BOR   
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 Megoldás: Évelő növények általánosságban a hagymás és hagymagumós lágy-
szárúak, valamint a fásodó szárú félcserjék és a fás szárú növények (cserjék, 
fák). 

 Lássuk az egyes válaszlehetőségeknél mely növények neveit tudjuk kirakni! 
 (A) AL, BOR, PAP, MA, SÓ, KA, RI, FA: almafa, borsó, paprika. Közülük 

egyedül az alma évelő. 
 (B) KU, MUS, RI, LI, RI, KÁT, LI, KO, BIZ, CA: kukorica, muskátli, ribizli. 

A ribizli és a muskátli évelő, a kukorica viszont nem. 
 (C) DI, JÁ, TU, CINT, Ó, PÁN, LI: dió, jácint, tulipán. Valamennyi évelő. 
 (D) E, KARD, KÖR, RÁG, TE, PER, VI, FA: eper, kardvirág, körte. Itt is mind 

évelő. 
 (E) KAR, HÓ, U, FI, OL, RÁG, KA, VI, BOR: karfiol, hóvirág, uborka. Közü-

lük csak a hóvirág évelő. 

Helyes megoldás(ok): C D 

9. Jelöljétek azokat a folyamatokat, melyek részei a borok készítésének! 

(A)  préselés (B)  hordóba töltés (C)  erjesztés 

(D)  ülepítés (E)  lefejtés 

 Megoldás: A borkészítés lépései: 
 Szüretelik a szőlőt. 
 Összezúzzák a szőlőt. 
 Préselik a szőlőt, így mustot kapnak. 
 Hordóba töltik a mustot. 
 A must élesztőgombák hatására erjed. 
 Ülepítik a bort. 
 Végül lefejtik a bort. 

 A válaszlehetőségekben megtalálható valamennyi folyamat része a bor készté-
sének. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

10. Állatok családtagjainak elnevezését soroljuk fel. A nevekből lekoptak egyes 
betűk. Egészítsétek ki őket, majd jelöljétek azokat az állatokat, amelyek család-
jának pontosan 3 tagjára ráismertetek a felsorolásból! 

 _ib_ ki_á_nő  mé_ fi_k_  hí_  _ikó 
 _ak_s  _oj_  do_g_z_  _úk  he_ _ ka_ _a 

(A)  házi ló (B)  házi kecske (C)  füsti fecske (D)  házi méh (E)  fácán 

 Megoldás: A megkopott nevek a megfelelő betűkkel kiegészítve: 
 csibe, királynő, mén, fióka, hím, csikó, kakas, tojó, dolgozó, tyúk, here, kanca  
 Lássuk a válaszlehetőségeben szereplő állatok családjához mely elnevezések 

tartoznak: 
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 Házi ló: mén, kanca, csikó. 
 Házi kecske: - Ide a bak, anyakecske, gida kifejezések illenének. 
 Füsti fecske: hím, tojó, fióka. 
 Házi méh: királynő, here, dolgozó. 
 Fácán: kakas, tyúk, csibe. 

Helyes megoldás(ok): A C D E 

11. Mely állítások igazak a felsorolt háziállatokra? 
 racka, magyar szürke, pumi, lipicai, kendermagos, mangalica 

(A)  Mindegyik gerinces. (B)  Valamennyi magyar fajta. 

(C)  Közülük 4 patás állat. (D)  Közülük többet legeltetnek. 

(E)  Egy kivételével mindegyiket főleg a húsáért tartják. 

 Megoldás: A megoldáshoz tudnunk kell, hogy az egyes nevek milyen állatot 
takarnak. 

 A teljes felsorolás magyar állatfajtákat takar. A racka juhfajta, a magyar szürke 
természetesen marhafajta, a pumi kutyafajta, a lipicai lófajta, a kendermagos 
tyúkfajta, végül a mangalica sertésfajta. 

 Nézzük az egyes állításokat: 
 (A) Mindegyik gerinces. – Igaz. 
 (B) Valamennyi magyar fajta. – Ahogy már írtuk is, igaz. 
 (C) Közülük 4 patás állat. – Patás a racka, a szürkemarha, a lipicai és a manga-

lica, összesen 4, tehát igaz. 
 (D) Közülük többet legeltetnek. – Igen, a rackát, a szürkemarhát és a lipicai 

lovat is.  
 (E) Egy kivételével mindegyiket főleg a húsáért tartják. – Nem igaz. Nyilván-

való kivétel a pumi, amely eredetileg terelőkutya, ma inkább házőrző, ill. házi 
kedvenc. Kivétel a ló is, hiszen a lóhús fogyasztása hazánkban nem jellemző. 
A lovat régen főleg igásállatként, ma leginkább sportcélból tartják. A rackának 
sem csak a húsát, hanem tejét és gyapját is hasznosítják. 

Helyes megoldás(ok): A B C D 

12. Mértékegységeket sorolunk fel, jelöljétek az igaz állításokat! 
 km, l, g, ha, K, hl, dm3, bakarasz, mg, m2, t, ºF, ml, q 

(A)  Közülük ugyanannyi szolgál a tömeg, mint a térfogat és űrtartalom  
 mérésére. 

(B)  Közülük kétszer annyi szolgál a térfogat és űrtartalom, mint a terület  
 mérésére. 

(C)  Közülük ugyanannyi szolgál a hőmérséklet, mint a tömeg mérésére. 

(D)  Közülük kettővel több szolgál a térfogat és űrtartalom, mint a hosszúság 
 mérésére. 

(E)  Közülük ugyanannyi szolgál a hőmérséklet, mint a terület mérésére. 
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 Megoldás: Csoportosítsuk a felsorolt mértékegységeket: 
 Tömeg mérésére szolgál: g, mg, t, q 
 Hosszúság mérésére szolgál: km, bakarasz 
 Terület mérésére szolgál: ha, m2 
 Térfogat mérésére szolgál: l, hl, dm3, ml 
 Hőmérséklet mérésére szolgál: K, ºF 

Helyes megoldás(ok): A B D E 

13. Tegyétek növekvő sorrendbe az alábbiakat! Melyik megoldás helyes?  
  a. egy átlagos iskolai tanóra időtartama  
  b. 9000 másodperc  
  c. egyharmad nap  
  d. negyedóra 
  e. 3 óra 
  f. 300 perc 

(A)  d-a-e-b-f-c (B)  a-d-e-b-f-c (C)  d-a-b-e-f-c 

(D)  d-a-f-c-b-e (E)  a-d-e-b-c-f 

 Megoldás: A megoldáshoz annyit kell tudnunk, hogy 1 nap 24 órából, 1 óra 60 
percből, és egy perc 60 másodpercből áll. 

 Mindent váltsunk át percre! 
 Ezek alapján: 

 a. Egy tanóra időtartama: 45 perc 
 b. 9000 másodperc, 9000/60=150 perc 
 c. Egyharmad nap 24/3=8 óra 8x60=480 perc 
 d. Negyed óra: 15 perc 
 e. 3 óra 3x60=180 perc 
 f. 300 perc 

 A fentiek növekvő sorrendben: d-a-b-e-f-c 

Helyes megoldás(ok): C 

 



A körzeti írásbeli forduló megoldásai 

20 

6. osztály 

1. Melyik városban fordulhat elő, hogy egyik lábunkkal a Föld keleti, a másikkal 
a nyugati féltekén állunk? 

(A)  Párizs (B)  New York (C)  Berlin (D)  Peking (E)  London 

 Megoldás: Mivel Londonban megy át a 0. hosszúsági kör, a greenwichi csil-
lagvizsgálónál, így itt biztosan lehetséges, hogy egyik lábunkkal a nyugati, 
egyikkel a keleti féltekén állunk. 

 A felsorolt városok közül a többit nem szeli át a 0. hosszúsági kör. 

Helyes megoldás(ok): E 

2. Jelöljétek meg azokat a válaszokat, amelyeknél a felsorolt földrajzi helyek 
ugyanahhoz a nagytájunkhoz tartoznak! 

(A)  Hortobágy, Szigetköz, Hajdúság (B)  Bükk, Börzsöny, Mátra 

(C)  Bodrogköz, Szigetköz, Rábaköz (D)  Vértes, Bakony, Mecsek 

(E)  Somogyi-dombság, Cserehát, Tolnai-hegyhát 

 Megoldás: Magyarország nagy tájai: Alföld, Kisalföld, Dunántúli-középhegy-
ség, Dunántúli-domb és hegyvidék, Északi-középhegység és az Alpokalja 
(Nyugat-magyarországi peremvidék) 

 Az (A) válasznál a Hortobágy és a Hajdúság az Alföldhöz, a Szigetköz a Kis-
alföldhöz tartozik  

 A (B) válasz esetében a Mátra, a Bükk és a Börzsöny is az Északi-középhegy-
ség része. 

 A (C) válaszban szereplő Vértes és Bakony a Dunántúli-középhegység, míg a 
Mecsek a Dunántúli-dombság tagja. 

 A (D) válasznál a Rábaköz és a Szigetköz a Kisalföldön, a Bodrogköz az Al-
földön található. 

 Az (E) válasznál a Somogyi- és a Baranyai dombság a Dunántúli-dombsághoz, 
a Cserehát az Északi-középhegységhez tartozik. 

Helyes megoldás(ok): B 

3. Egészítsétek ki az alábbi mondatokat! Melyik a helyes sorrend? 
 A röghegységek ______ keletkeztek. Csúcsaik _____, lejtőik _____, völgyeik 

_____ . Ilyen a _____.  
 1. hegyesek   2. legömbölyítettek   3. tágasak   4. meredekek 

 5. vetődéssel   6. gyűrődéssel   7. lankásak   8. szűkek   9. Bükk   10. Bakony 

(A)  6-2-7-3-9 (B)  5-1-4-8-9 (C)  6-1-4-7-10 

(D)  5-2-7-3-10 (E)  Előzőek egyike sem. 
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 Megoldás: A helyesen kiegészített mondatok: 
 A röghegységek vetődéssel keletkeztek.  
 Csúcsaik legömbölyítettek, lejtőik lankásak, völgyeik tágasak.  
 Ilyen a Bakony. 

Helyes megoldás(ok): D 

4. Jelöljétek meg azokat a válaszlehetőségeket, amelyeknél szereplő energiát, tü-
zelőanyagot használják napjainkban lakóházak fűtésére! 

(A)  fa (B)  geotermikus energia (C)  fapellet 

(D)  földgáz (E)  elektromos áram 

 Megoldás: A legrégebbi, és ma is használatos tüzelőanyag a fa. Napjainkban 
legelterjettebb a földgázzal fűtés. Ennek vezetékrendszere a nagyobb települé-
seken ki van építve. Ritkábban, de használják az elektromos áramot is fűtésre. 
Újabb keletű fűtési mód, ami a geotermikus energia felhasználásán alapul. Ez 
az energiaforrás hazánkban a világátlagnál nagyobb mértékben rendelkezésre 
áll. Fűrészporból, faaprítékból, faforgácsból préselik a fapelletet, vagy fabriket-
tet. Ezt is használják fűtésre. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

5. 2022. év élőlényei közül melyek teljes nevét tudjátok kirakni a felsorolt szóta-
gokból? (Az aláhúzott szótag többször is használható!) 

 ÁS, BO, BÓ, CA, DOR, É, HÁRS, HO, KA, KES, KI, KIS, KÜL, LE, LŐ, LÜ, 
MO, NE, Ó, PE, RA, RI, ZÖL  

(A)  2022. év fája (B)  2022. év hala (C)  2022. év hüllője 

(D)  2022. év rovara (E)  2022. év madara 

 Megoldás: 2022 év élőlényei: 
 Fája: nagylevelű hárs 
 Hala: bodorka 
 Madara: zöld küllő 
 Hüllője: homoki gyík 
 Gombája: ízletes rizike 
 Rovara: óriás énekes kabóca 

 A felsorolt szótagokból kirakható az év hala és az év rovara. A zöld küllő ne-
véből mindössze egy betű hiányzik. A szótagokból egy hüllő neve jön ki, a 
homoki viperáé, amely hazánkban nem él. A szótagokból összeállítható fanév 
egy rokon faj neve, a kislevelű hárs. 

Helyes megoldás(ok): B D 
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6. Melyik állítás igaz 2022. év fájára? 

(A)  Szélmegporzású. 

(B)  Virágzatát teakészítésre használják. 

(C)  Teája köhögéscsillapító, izzasztó hatású.  

(D)  Borászok is használják borok javítására. 

(E)  Fontos a méhészek számára is. 

 Megoldás: 2022 év fája a nagylevelű hárs. 
 A hársfák nem szél, hanem rovarmegporzásúak. A hársfavirág nektárjából a 

méhek értékes mézet készítenek, a méhészek számára tehát ez egy fontos fa. 
Értékes gyógynövény is. Teáját a virágból és a pálhalevelekből főzik. Elsősor-
ban meghűlések kezelésére, köptetőként, nyákoldóként, izzasztóként, köhögés-
csillapítóként használják, de enyhe fájdalomcsökkentő hatása is ismert. A 
benne levő flavonidoknak antibakteriális hatása is van. A népi gyógyászatban 
vértisztító, idegerősítő, vizelethajtó és gyomorerősítő teakeverékek összetevője 
is volt. 

 A borászatban is használják rosszabb borok feljavítására. 

Helyes megoldás(ok): B C D E 

7. Az alábbi halmazok mindegyike 1-1 hazai madárfajt rejt. Egyikük 2022. év ma-
dara. Az állítások segítségével fejtsétek meg, mely fajokról van szó, és ennek 
megfelelően helyezzétek el valamennyi állítás sorszámát a megfelelő halmaz-
ban, illetve metszetben. Jelöljétek azokat a válaszlehetőségeket, ahol az adott 
betűvel jelölt helyen szereplő számok összege helyes lehet!  

  1.Testén látható piros árnyalatú szín.  
  2. Költöző madár.  
  3. „Fák doktorának” hívják.  
  4. Odúlakó.  
  5. Halakat, kétéltűeket,  
   hüllőket is fogyaszt.  
  6. Falvakban, főleg villanyoszlopon költ.  
  7. Klü-klü-klü hangot hallat.  
  8. Hullámvonalban repül. 

(A)  a: 13 (B)  b: 11 (C)  c: 1 (D)  d: 6 (E)  e: 7 
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 Megoldás: Az állítások segítségével 
megállapítható a kérdéses három madár-
faj neve: fehér gólya, nagy fakopáncs és 
zöld küllő. Lássuk a helyesen kitöltött 
halmazábrát! 

  

Helyes megoldás(ok): A C E 

 

 

 

8. Milyen színekkel jelölhet a térkép pontosan kettőt az alábbiak közül?  
 Hazánk leghosszabb összefüggő túraútvonala, Jászság,  

 Gerecse, Magyarország határa, Rába, Bakony, Tisza-tó, Hanság 

(A)  barna (B)  kék (C)  zöld (D)  sárgásbarna (E)  piros 

 Megoldás: A térkép zöld színnel jelöli az alföldet, azaz a 200 méternél alacso-
nyabban fekvő síkságot. Ilyen a felsorolásból a Jászság és a Hanság. Sárgás-
barna színnel jelöli a dombságokat (200-500 m között). Dombság nincs a fel-
sorolásban. Barna színnel jelöli a hegységeket (500 m fölött), mint a Bakony 
vagy a Gerecse. Kék színnel jelöli a vizeket, csatornákat. A felsorolásban ilyen 
a Tisza-tó és a Rába. Az országhatárokat piros szín jelöli. A turistatérképeken 
a jelzett túraútvonalakat is piros színnel jelölik függetlenül attól, hogy egyéb-
ként milyen színű sávjelzésű útról van szó. 

 A sárgásbarna szín kivételével tehát minden más szín kettőt jelöl a felsorolás-
ból. 

Helyes megoldás(ok): A B C E 

9. Mely városok valamely Heves megyével határos megye székhelyei? 

(A)  Miskolc (B)  Szolnok (C)  Szeged 

(D)  Tatabánya (E)  Nyíregyháza 

 Megoldás: Heves megyével határos megyék és székhelyeik: Pest (Budapest), 
Borsod-Abaúj-Zemplén (Miskolc), Nógrád (Salgótarján), Jász-Nagykun-Szol-
nok (Szolnok) és Hajdú-Bihar megye (Debrecen). 

 Tatabánya Komárom-Esztergom, Szeged Csongrád-Csanád és Nyíregyháza 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. 

Helyes megoldás(ok): A B 
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10. Melyik a kakukktojás, vagyis nem ugyanannak a folyónak a mellékfolyója, 
mint a többi? 

(A)  Szamos (B)  Bodrog (C)  Dráva (D)  Sajó (E)  Maros 

 Megoldás: A Szamos, a Bodrog, a Sajó és a Maros a Tisza mellékfolyói. Ka-
kukktojás a Dráva, amely a Duna mellékfolyója. 

Helyes megoldás(ok): C 

11. Ha a Földön előforduló összes vizet 1000 db azonos térfogatú gigantikus vö-
dörbe töltjük – külön az édes és külön a sós vizet – akkor összesen kb. hány 
vödörben lesz édesvíz? 

(A)  3 (B)  10 (C)  30 (D)  100 (E)  300 

 Megoldás: A Földön előforduló édesvízmennyiség a Föld vízkészletének  
 kb. 3 %-a. Ha az összes víz 1000 db vödörben férne el, akkor az édesvíz ennek 

a 3 %-ában, vagyis 1000 x 0,03 = 30 vödörben férne el. 

Helyes megoldás(ok): C 

12. Öt magyar város földrajzi koordinátáit kevertük össze (15’ pontossággal). 
Északi szélességre vonatkoznak az a-tól e-ig jelölt adatok, keleti hosszúságra 
az f-től j-ig jelölt adatok. A városok nevének betűi is összekeveredtek. Fejtsétek 
meg mely városokról van szó, majd jelöljétek meg azokat, melyek mellett a 
helyes koordináták betűjelei szerepelnek! 

  a. 47º30’    b. 46º    c. 47º 45’    d. 46º 15’    e. 47º 30’ 
  f. 21º 30’    g. 19º    h. 20º    i. 18º 15’    j. 16º 30’ 

(A)  BERNECED: a, f (B)  PORSON: c, j (C)  CSÉP: d, h 

(D)  GESZED: b, g (E)  DAPUTESAB: e, i 

 Megoldás: A válaszlehetőségek sorban a következő városokat rejtik: 
 Debrecen, Sopron, Pécs, Szeged, Budapest. 
 A megoldáshoz tudnunk kell ezeknek a városoknak az egymáshoz viszonyított 

földrajzi helyzetét. 
 Nézzük őket először NY-K-i irányban sorban: Sopron, Pécs, Budapest, Szeged, 

Debrecen. Ebben a sorrendben tehát nő a hozzájuk tartozó földrajzi hosszúság 
értéke. 

 Lássuk őket D-É-i irányban is sorba rendezve: Pécs, Szeged, Budapest/Debre-
cen, Sopron. Ebben a sorrendben pedig a hozzájuk tartozó szélesség értéke nő. 
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 Mindezeket figyelembe véve hozzárendelhetjük a megfelelő hosszúsági és szé-
lességi fokokat a kérdéses városokhoz. 

 Debrecen: é. sz. 47º 30’ k. h. 21º 30’ 
 Sopron é. sz. 47º 45’ k. h. 16º 30’ 
 Pécs: é. sz. 46º k. h. 18º 15’ 
 Szeged: 46º 15’ k. h. 20º 
 Budapest: 47º 30’ k. h. 19º 
 Helyes Debrecen és Sopron koordinátája. Pécs Szeged koordinátáival szerepel, 

Szeged koordinátáiban pedig Pécs és Budapest koordinátái keverednek. 

Helyes megoldás(ok): A B 

13. Hány olyan tényezőt rejt a betűháló, amely befolyásolja a lakóházak fűtésre 
fordítandó energiafelhasználását! 

G  Y  A  L  K  U  M  I  N  N  A  S  T 

A  N  V  O  T  Á  J  O  L  Á  S  I  E 

Y  E  T  I  E  K  G  Y  A  F  O  T  S 

N  Z  J  A  R  P  A  L  A  Á  R  A  Z 

A  D  U  S  É  L  E  T  E  G  I  Z  S 

Ő  F  R  I  M O  R  R  T  I  L  A  I 

T  I  G  E  R  D  E  R  E  N  K  L  B 

Ű  R  S  É  P  Í  T  Ő  A  N  Y  A  G 

F  Ó  R  C  E  T  T  X  T  A  E  F  I 

K  E  T  E  L  Ü  L  E  F  G  E  V  Ü 
 

(A)  legalább 4 (B)  legalább 5  (C)  legalább 6  

(D)  legalább 7 (E)  legalább 8 

 Megoldás:  
G  Y  A  L  K  U  M  I  N  N  A  S  T 

A  N  V  O  T  Á  J  O  L  Á  S  I  E 

Y  E  T  I  E  K  G  Y  A  F  O  T  S 

N  Z  J  A  R  P  A  L  A  Á  R  A  Z 

A  D  U  S  É  L  E  T  E  G  I  Z  S 

Ő  F  R  I  M O  R  R  T  I  L  A  I 

T  I  G  E  R  D  E  R  E  N  K  L  B 

Ű  R  S  É  P  Í  T  Ő  A  N  Y  A  G 

F  Ó  R  C  E  T  T  X  T  A  E  F  I 

K  E  T  E  L  Ü  L  E  F  G  E  V  Ü 
 
 A betűhálóból kirakható, és a lakóházak fűtésre fordítandó energiáját befolyá-

soló tényezők a következők: tájolás, méret, szigetelés, falazat, üvegfelület, 
alaprajz, építőanyag és fűtőanyag. Összesen 8 tényező. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 
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7. osztály 
1. Melyik helyes átváltása a 300 g/l-nek az alábbiak közül? 

(A)  0,3 kg/m3 (B)  3 kg/m3 (C)  30 kg/m3 

(D)  300 kg/m3 (E)  3000 kg/m3 

 Megoldás: Mivel  

 1 g =  kg és 1 l =  m3, ezért 300 g/l = 300  = 300  = 300 kg/m3. 

Helyes megoldás(ok): D 

2. A képen látható három különböző beosztású 
hőmérővel három eltérő edényben lévő folya-
dék hőmérsékletének mérésére használtuk. Az 
alábbi állítások közül melyik lehet igaz ezekre 
vonatkozóan?  

(A)  A 2. hőmérő mutatja a legmagasabb hő-
mérsékletet. 

(B)  Az 3. hőmérő 40 ºC-ot mutat. 

(C)  A 2. hőmérőn 2 ºC-onként találhatók a  
beosztások. 

 

(D)  Az 1. hőmérő magasabb hőmérsékletet mutat, mint a 2. hőmérő. 

(E)  Az 1. hőmérő által mért folyadék hőmérséklete pontosan leolvasható lett 
 volna a 3. hőmérőről is, ha ugyanannak a folyadéknak a hőmérsékletét a
 3. hőmérővel mérték volna. 

 Megoldás: Az 1. hőmérő beosztása 10 ºC-onként mutatja az értékeket és 30 ºC-
ot mutat, a 2. hőmérő beosztása 2 ºC-onként mutatja az értékeket és 26 ºC-ot 
mutat, míg a 3. hőmérő beosztása 5 ºC-onként mutatja az értékeket és 45 ºC-ot 
mutat. 

 Így az (A) és (B) válasz hamis, a (C) és (D) pedig helyes. 
 Az (E) válasz is jó, mert a 30 ºC-nál létezik beosztás a 3. hőmérőn is. 

Helyes megoldás(ok): C D E 
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3. Hány életjelenséget tudtok kirakni a felsorolt szótagokból? (A vastagon szedett 
szótagok többször használhatók!)  

 AL, BÁ, DÁS, DÉS, ÉR, FEJ, KAL, KE, KO, LÉG, 
 LÉS, LŐ, MAZ, LYO, Ö, Ö, PO, RO, RÖK, SZA, ZÁS, ZÉ, ZÉS 

(A)  legalább 3 (B)  legalább 4 (C)  legalább 5 

(D)  legalább 6 (E)  legalább 7 

 Megoldás: A szótagokból az alábbi életjelenségek rakhatók ki: 
 Szaporodás, szabályozás, légzés, érzékelés, alkalmazkodás, fejlődés, öröklő-

dés. Összesen 7 életjelenség. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

4. Jelöljétek azokat a válaszlehetőségeket, amelyekben szereplő betűszavak meg-
határozása helyes! 

(A)  UTZ: fenntartható gazdaságból származó kávé, tea, csokoládé. 

(B)  FSC: fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyagból készült  
 termék. 

(C)  Fairtrade: méltányos kereskedelmi hálózatból származó termék. 

(D)  Rainforest Certified: esőerdők védelmét támogató fenntartható termék. 

(E)  MSC: fenntartható halászat védjegy. 

 Megoldás: Lássuk helyesek-e a meghatározások! 
 (A) UTZ: fenntartható gazdaságból származó kávé, tea, csokoládé.  Igaz. 
 (B) FSC: fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyagból készült ter-

mék. Igaz. 
 (C) Fairtrade: méltányos kereskedelmi hálózatból származó termék. Igaz.  
 (D) Rainforest Certified: esőerdők védelmét támogató fenntartható termék. Igaz 
 (E) MSC: fenntartható halászat védjegy. Igaz 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

5. Szer Elek egy olyan autót épített, amelyik zöldborsóval működött. Beindítása 
után 1 perc alatt 1360 métert tudott megtenni, melynek végén hangos csattogá-
sok közepette megállt. Minden megállás után legalább 19 és fél percig tartott, 
hogy újra beindítsa és elinduljon. Az alábbiakból mennyi idő alatt juthatott el 
ezzel az autóval Szer Elek a műhelyétől a 12,24 km-re lévő szomszéd települé-
sig? 

(A)  2 óra 41 perc (B)  2 óra 44 perc (C)  2 óra 45 perc 

(D)  3 óra 4 perc 30 másodperc (E)  3 óra 34 perc 30 másodperc 
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 Megoldás: Mivel 12,24 km = 12 240 m és 12 240 = 10ꞏ1360 – 1360, ezért az 
autója 9-szer kellett 1-1 percen át haladjon, hogy eljuthasson a szomszéd tele-
pülésig. Ebből 8 alkalom után, mindannyiszor 19 és fél percig tartott az autó 
újraindítása, de a kilencedik alkalommal már beért a szomszéd településre. Így 
a minimálisan szükséges idő:  
 8ꞏ(1 + 19,5) + 1 = 8ꞏ20,5 + 1 = 164 + 1 = 165 perc = 2 óra 45 perc. 

 Természetesen ennél kevesebb alatt nem, de több idő alatt is eljuthatott. 

Helyes megoldás(ok): C D E 

6. Túlélheti-e egy felnőtt ember az alábbi létfontosságú tényezők megvonását, 
amennyiben az a mellettük jelzett ideig áll fenn? Jelöljétek meg, amelyik lehet-
séges! 

(A)  táplálék: 504 h (B)  alvás: 7200 min (C)  folyadék: 259 200 s 

(D)  levegő: 180 s  (E)  Előzőek mindegyike elképzelhető. 

 Megoldás: Váltsuk át a mértékegységeket! 
 (A) táplálék: 504 h: 504/168 = 3 hét. Ez elképzelhető. 
 (B) alvás: 7200 min: 7200/60/24 = 5 nap. Lehetséges.    
 (C) folyadék: 259200 s: 259200/3600 = 72 óra. Lehetséges.  
 (D) levegő: 180 s: 180/60 = 3 perc. Lehetséges. 
 (E) Előzőek mindegyike elképzelhető. Így van, valamennyi lehetséges, de na-

gyon próbára teszik a szervezetet, komoly károsodások léphetnek fel. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

7. Béke-barlang, Anna-barlang, Pál-völgyi-barlang, Baradla-barlang, Tapolcai-
tavasbarlang, Abaligeti-barlang, Szemlő-hegyi-barlang. Közülük hány talál-
ható az alábbi földrajzi helyeken? Jelöljétek a helyeset! 

(A)  Budán: 2 (B)  Bükkben: 2 (C)  Mecsekben: 1 

(D)  Bakonyban: 2 (E)  Aggteleki-karszton: 2 

 Megoldás: A felsorolt barlangok közül Budán található a Pál-völgyi- és a 
Szemlő-hegyi-barlang, az Aggteleki-karszton a Baradla- és a Béke-barlang, a 
Mecsekben az Abaligeti-barlang, a Bükkben az Anna-barlang és a Bakony lá-
bánál a Tapolcai-tavasbarlang. 

Helyes megoldás(ok): A C E 

8. Egy sátorozó elhagyta a sátrát és dél felé ment 4 km-t. Aztán nyugatnak fordult, 
és ebbe az irányba ment 7 km-t. Végül elfordult északnak és abba az irányba is 
ment 4 km-t. Hány km-re lehetett ezek után a sátrától? 

(A)  0 km-re (B)  1 km-re (C)  3 km-re (D)  5 km-re (E)  7 km-re 
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 Megoldás: Ha a sátra az északi sarkon volt, akkor a végén éppen visszaért a 
sátrához, vagyis akkor 0 km-re. 

 Ha a sátra pár km-re délebbre volt az északi sarktól, akkor a végén már nem ért 
vissza a sátrához. Megfigyelhető, hogy a sátrának délebbre helyezésével a há-
rom útszakasz megtétele után egyre nagyobb távolságra érkezik a sátrától.  

 Ha a sátra az egyenlítőtől északra 2 km-re található, akkor a dél felé haladásakor 
az útszakasz felén keresztezi az egyenlítőt, majd amikor nyugatnak fordul, pár-
huzamosan halad az egyenlítővel és 7 km után még mindig 2 km-re délre lesz 
az egyenlítőtől. Ezek után északnak fordulva újra az utolsó útszakasz felénél 
keresztezi az egyenlítőt és az út végén éppen 7 km-re lesz a sátrától. 

 Így 0-tól 7 km-ig bármennyi lehetett a kérdéses távolság. 
 Tovább vizsgálódva, még délebbre helyezve a sátrat, ennél is nagyobb távolsá-

gok jelentkeznek a vizsgált távolságra. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

9. Hol élhetnek baktériumok? 

(A)  Állatok bélcsatornájában.  

(B)  Természetes vizekben. 

(C)  Egyes növények gyökérgümőiben. 

(D)  A Nemzetközi Űrállomás külső felszínén. 

(E)  300 m mélységben, olajszivattyúk felszínén. 

 Megoldás: A baktériumok extrém körülmények között is megélnek. 
 A Földünktől eddig legtávolabbra került, majd idehaza ismét életre kelt orga-

nizmus státusára jó eséllyel pályázhat a Streptococcus mitus, amely a Sur-
veyor-III űrszonda kamerájában véletlenül a Holdat is megjárta (a start előtt az 
űreszközt nem sterilizálták). 2,5 évet töltött vákuumban, erős sugárzás köze-
pette és alkalmanként -250 Celsius-fokos hidegben, amíg az Apollo-12 legény-
sége haza nem hozta a kamerát, ahonnan sikerült életképes példányokat kite-
nyészteni. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E  

10. Ha 1 l A folyadékot összekeverünk 1 kg B folyadékkal, akkor 𝜌 = 1000 kg/m3 
sűrűségű folyadékkeveréket kapunk. Mekkora a B folyadék sűrűsége, ha az 
A folyadék sűrűsége 𝜌𝐴 = 800 kg/m3? Tudjuk, hogy a folyadékok keverékének 
térfogata egyenlő a kevert folyadékok térfogatának összegével. 

(A)  1050 kg/m3 (B)  1100 kg/m3 (C)  1150 kg/m3 

(D)  1200 kg/m3 (E)  1250 kg/m3 
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 Megoldás: Mivel a folyadékok keverékének tömege egyenlő a kevert folyadé-
kok tömegének összegével, így a keverék tömege egyrészt 

 1 kg + 800 kg/m3 ꞏ1 l = 1 kg + 800 kg/m3ꞏ0,001 m3 = 1 kg + 0,8 kg = 1,8 kg. 
 Másrészt viszont a keverék sűrűségével ez a tömeg 

1,8 kg =1000 kg/m3 0,001 𝑚  

 ahonnan 

0,0018 m3 = 0, 001 m3 +  

 Így 

0,0008 m3 =  

 és ebből 

𝜌
,

  1250 . 

 

Helyes megoldás(ok): E 

11. Az alábbi hiányos szavakat magánhangzókkal kiegészítve 1-1 állatfaj nevét 
kapjátok. Jelöljétek meg a hazai vizeinkben is élő csalánozókat! 

(A)  z_ld   h_dr_ (B)  sz_k_ll_s   m_d_z_ (C)  b_l_t_n_   sz_v_cs 

(D)  k_ck_m_d_z_ (E)  _d_sv_z_   h_dr_ 

 Megoldás: A keresett fajnevek: zöld hidra, szakállas medúza, balatoni szivacs, 
kockamedúza, édesvízi hidra. 

 Közülük hazánkban élő csalánozók az édesvízi hidra és a zöld hidra. 

Helyes megoldás(ok): A E 

12. Anti, Béla és Csaba egy hosszú, egyenes úton bicikliznek. Egy bizonyos idő-
pontban Anti és Csaba egyaránt 100 méterre van Bélától úgy, hogy Anti mö-
götte, Csaba pedig előtte van Bélának. Anti 17 m/s, Csaba 12 m/s és Béla 14 m/s 
sebességgel halad, és ezek a sebességek mozgás közben nem változnak. Hány 
méter lehet ennek a biciklisornak a minimális hossza, ha legalább 20 percen át 
haladnak így? A bicikliket a fiúkkal együtt pontszerűnek tekintjük. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(A)  10 m (B)  12 m (C)  20 m (D)  24 m (E)  30 m 
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 Megoldás: Mivel Anti a leggyorsabb, Anti és Csaba sebességkülönbsége  
 17 m/s – 12 m/s = 5 m/s 

 Béla és Csaba sebességkülönbsége  
14 m/s – 12 m/s = 2 m/s 

így Anti és Csaba közt a távolság 2,5-szer gyorsabban csökken, mint a Béla és 
Csaba közti távolság. A megfigyelésünk kezdetén Anti Csabától 200 m-re, míg 
Béla Csabától 100 m-re található, tehát Anti és Csaba között ekkor kétszer ak-
kora a távolság, mint Béla és Csaba között. Ezért miután Anti megelőzi Bélát, 
utol fogja érni Csabát, és ehhez összesen  

𝑡  
 

40 𝑠-ra van szüksége. 

 Ekkor Anti és Csaba egymás mellett, és Béla előtt vannak  
 s = 17 m/sꞏ40 s – (100m + 14 m/sꞏ40 s) = 680 m – (100 m + 560 m) =  
 680m – 660 m = 20 m-rel. 
 Innentől kezdve míg Béla be nem éri Csabát a sor két végén Béla és Anti lesz, 

akik között folyamatosan nőni fog a távolság. Miután Béla beéri Csabát, Anti 
és Csaba lesz a sor két végén és közöttük is folyamatosan nőni fog a távolság. 
Ezért a biciklisor legkisebb hossza 20 m. 

Helyes megoldás(ok): C 

13. Egy munkás egy egyenes vonal mentén állandó υ = 4 km/h sebességgel gurít 
egy talicskát egy burkolólapokkal fedett járdán, a burkolólapok közötti héza-
gokra merőleges irányban. Ahányszor a lapok közötti hézagra kerül a talicska 
kereke, döccen egyet és egy koppanó hangot ad. Mekkora lehet egy burkolólap 
oldalának hossza, ha percenként 20-szor hallatszik a koppanó hang? A burko-
lólapok mindegyike azonos méretű és négyzet alakú. 

(A)  30 cm-nél kevesebb (B)  3 m (C)  330 cm-nél több 

(D)  400 cm-nél kevesebb (E)  4 m 

 Megoldás: Ha percenként 20 koppanást lehet hallani, akkor óránként 60-szor 
többet, tehát 1200 koppanást. Egy óra alatt 4 km-t, azaz 4000 m-t halad a ta-

licska, így egy burkolalóp hossza  3,3333 … m, és ez nem 

kevesebb 30 cm-nél, nem 3 m, több 330 cm-nél, kevesebb 400 cm-nél és nem 
4 m. 

Helyes megoldás(ok): C D 
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8. osztály 

1. Nagyságrendileg hány sejtből áll egy felnőtt ember teste? 

(A)  105 (B)  107 (C)  109 (D)  1011 (E)  1013 

 Megoldás: Az emberi szervezetet megközelítőleg 37 billió sejt alkotja, vagyis 
nagyságrendileg 1013 sejt. 

Helyes megoldás(ok): E 

2. Jelöljétek azt a válaszlehetőséget, ahol az adott szerves, illetve szervetlen anyag 
mellett álló szám helyesen jelöli, hogy a felsorolt elemekből hányféle található 
meg a kérdéses molekulában! H, O, C, N 

(A)  fehérjék: 4 (B)  zsírok: 3 (C)  szénhidrátok: 3 

(D)  nukleinsavak: 4 (E)  víz: 2 

 Megoldás: Az egyes tápanyagok az alábbi elemeket tartalmazzák: 
 Fehérjék és nukleinsavak: C, H, O, N. 
 Szénhidrátok és zsírok: C, H, O. 
 Víz: H, O. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

3. Milyen változás a sűrített gáz kiterjedése? 

(A)  kémiai (B)  fizikai (C)  endoterm 

(D)  exoterm (E)  kémiai és endoterm 

 Megoldás: A sűrített gáz kiterjedése fizikai változás, nem keletkezik új anyag, 
hő szempontjából pedig endoterm (hőfelvevő) folyamat. 

Helyes megoldás(ok): B C 

4. Egy raktárban 1000 kg friss bogyó van. A bogyók frissen 99 százalék vizet tar-
talmaztak, de néhány napja már tárolják őket a raktárban és megvizsgálva ki-
derült, hogy most már csak 98 százaléknyi a víztartalmuk. Hány kg lehet most 
a tömege ennek a bogyómennyiségnek? 

(A)  100 kg (B)  500 kg (C)  800 kg (D)  980 kg (E)  990 kg 

 Megoldás: A friss bogyónak a 99 százalék fölötti része a száraz tömeg, tehát 
az az 1 százalékát teszi ki. 1000 kg-nak az 1 százaléka 10 kg, tehát a friss bogyó 
száraz tömege 10 kg. Amikor megállapították, hogy tárolás után a bogyókban 
már csak 98 százalék a víz, ez azt jelenti, hogy akkor a bogyók száraz tömege 
2 százalékot tett ki. De ez a 2 százalék tömeg jelentette a 10 kg-ot, és így ekkor 
a teljes tömeg 50-szer több, vagyis 500 kg volt. 

Helyes megoldás(ok): B 
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5. Az ábrán a csontkapcsolatok tí-
pusait látjátok csoportosítva. Az 
egyes téglalapokba írandó kife-
jezésekben összekeveredtek a 
betűk. Állítsátok helyre a szava-
kat, majd jelöljétek azokat a vá-
laszlehetőségeket, ahol a kérdé-
ses szó az ábra adott helyén sze-
repelhet! 

 1. SÁJTO, 2. BÖMG,  
 3. ZELÜTÍ, 4. GERHEN,  
 5. RAVART, 6. SSZENÖVÖSÉ 

(A)  A-6 (B)  B-5 (C)  C-3 (D)  D-1 (E)  E-4 

 Megoldás:  

 

Helyes megoldás(ok): B D E 

6. Egy egyenes úton Anna 2 m/s és Bea 4 m/s sebességgel halad egymás felé. 
Milyen sebességgel kell haladjon ugyanezen az egyenes úton kettejük között 
Csaba, hogy folyamatosan egyenlő távolságra legyen mindkettőjüktől? 

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

 Megoldás: Anna t idő alatt 2t hosszú utat, míg Bea ugyanezen idő alatt 4t hosz-
szú utat tesz meg. Ezért Csaba hogy megtartsa az egyenlő távolságot Annától 
és Beatól t idő után is, ő 1t hosszú utat kell ez idő alatt megtegyen Anna irá-
nyába. Ugyanis ekkor az eredeti egyenlő távolsághoz képest mindkettőjüktől 3t 
hossznyival lesz közelebb, tehát továbbra is egyforma messze lesz tőlük. Így ő 
1 m/s sebességgel kellett mozogjon. 

 

Helyes megoldás(ok): A 

  

E: tojás/gömb/henger

A: ízület

csontkapcsolat

B: varrat/összenövés
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varrat/összenövés

E

A

csontkapcsolat

B

DC
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7. Melyik szakrendelésen foglalkoznak az emésztőszervrendszer betegségeivel? 

(A)  nefrológia (B)  belgyógyászat (C)  gasztroenterológia 

(D)  neurológia (E)  audiológia 

 Megoldás: Az emésztőszerveket érintő betegségekkel a belgyógyászaton és a 
gasztroenterológián foglalkoznak. A nefrológián a vese betegségeivel, a neuro-
lógián az idegi eredetű betegségekkel, az audiológián pedig a hallás vizsgálatá-
val foglalkoznak. 

Helyes megoldás(ok): B C 

8. Egy gumikötelet erősítettünk a bordásfalhoz, melynek hossza feszítetlen álla-
potban 3 m. Először Andris kezdte húzni a kötelet, és 1 m-rel nyújtotta meg. 
Ekkor Béla fogta meg az így kihúzott kötél végét, és tovább feszítette még 1 m-
rel. Végül Csaba folytatta a kötél nyújtását, szintén 1 m-rel. Hogyan aránylik 
egymáshoz a fiúk által végzett WAndris : WBéla : WCsaba munka, melyet a kötél 
nyújtása közben végeztek? 

(A)  1:1:1 (B)  1:2:3 (C)  1:2:4 (D)  1:3:5 (E)  1:3:6 

 Megoldás: Ha a kötelet Andris F maximális erővel feszítette, akkor Béla 2F és 
Csaba 3F maximális erővel. Az elmozdulás mindhárom esetben 1 m volt, ezért 
az átlagos erők 
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Így WAndris : WBéla : WCsaba =  ꞏs :  ꞏs :  ꞏs = 1 : 3 : 5. 

Helyes megoldás(ok): D 

9. Különböző gázokat soroltunk fel. Válasszátok ki annak a válaszlehetőségnek a 
betűjelét, amelyben szereplő összes gáz színtelen, de nem szagtalan! 

(A)  NO; NO2; SO2 (B)  Cl2; CO2; H2 (C)  HCl; SO2; H2S 

(D)  O3; CO2; H2 (E)  HCl; SO2; NH3 

 Megoldás: A HCl, SO2, H2S és NH3 színtelen, a HCl, H2S, NH3 szúrós, és az ; 
SO2 záptojás szagú gáz. 

Helyes megoldás(ok): C E 
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10. Magyarországon évente 15-16 000 ember idő előtti halálát okozza a légszeny-
nyezés. Milyen betegség, vagy egészségkárosítás kialakulásában játszhat közre 
a szennyezett levegő? 

(A)  szívbetegség (B)  asztma (C)  IQ csökkenése 

(D)  tüdőrák (E)  Súlyosabbá teheti pl. a koronavírus lefolyását. 

 Megoldás: Valamennyi felsorolt betegség vagy egészségkárosítás kialakulásá-
ban szerepet játaszhat a légszennyezés. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

11. Jelöljétek meg azokat a csúcsokat, amelyekhez tartozó hegységek neve kirak-
ható a felsorolt szótagokból! (A vastagon szedett szótagok többször is használ-
hatóak.) BÖR, CSEK, DI, GI, RÁ, HEGY, KŐ, MÁT, ME, RA, SEG, SÉG, 
SZE, ZSÖNY 

(A)  Kékes-tető (B)  Zengő (C)  Csóványos 

(D)  Istállós-kő (E)  Írott-kő 

 Megoldás: Mindegyik hegycsúcs egy adott hegység legmagasabb csúcsa. A 
Kékes a Mátráé, a Zengő a Mecseké, a Csóványos a Börzsönyé, az Istállós-kő 
a Bükké, és az Írott-kő a Kőszegi-hegységé. 

 Közülük csak a Bükk nem rakható ki a felsorolt szótagokból. 

Helyes megoldás(ok): A B C E 

12. Egy kézikocsi összsúlya 300 N. Egyenletes sebességgel felhúzzuk egy 125 m 
hosszú, 30 m magas lejtőre. A súrlódási erő 10 N. Mennyi az így végzett munka, 
ha a húzóerő a lejtő síkjával párhuzamos? 

(A)  9 000 J (B)  10 000 J-nál több (C)  10 000 J 

(D)  11 000 J-nál kevesebb (E)  11 250 J 

 Megoldás:  
1. megoldás: Ha nem lenne súrlódás, emelési munkát kellene végeznünk, ami: 
We = 300 N ꞏ30 m = 9 000 J. A súrlódási munka: Ws = 10 N ꞏ125 m = 1 250 J. 
Tehát a végzett munka W = 9 000 J + 1 250 J = 10 250 J. 

2. megoldás: Ha nem lenne súrlódás, akkor 300 N ꞏ30 m : 125 m = 72 N erővel 
húzhatnánk. A súrlódás miatt a húzóerő 72 N + 10 N = 82 N, és így a végzett 
munka 82 N ꞏ125 m =10 250 J. 

Helyes megoldás(ok): B D 

13. Béke-barlang, Anna-barlang, Pál-völgyi-barlang, Baradla-barlang, Tapol-
cai-tavasbarlang, Abaligeti-barlang, Szemlő-hegyi-barlang. Közülük hány ta-
lálható az alábbi földrajzi helyeken? Jelöljétek a helyeset! 

(A)  Budán: 2 (B)  Bükkben: 2 (C)  Mecsekben: 1 

(D)  Bakonyban: 2 (E)  Aggteleki-karszton: 2 
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 Megoldás: A felsorolt barlangok közül Budán található a Pál-völgyi- és a 
Szemlő-hegyi-barlang, az Aggteleki-karszton a Baradla- és a Béke-barlang, a 
Mecsekben az Abaligeti-barlang, a Bükkben az Anna-barlang és a Bakony lá-
bánál a Tapolcai-tavasbarlang. 

Helyes megoldás(ok): A C E 

 



 

 

 


