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ÖKOSKODÓ 

komplex vetélkedő a fenntartható fejlődésért 

6-7. évfolyam 

1.forduló 

Beküldési határidő 2017. október 27. 

További információ: okoskodo@hbmgi.hu 

 

 
Iskola neve: 

Iskola címe: 

Felkészítő tanár neve: 

Felkészítő tanár e-mail címe: 

Csapat neve: 

Csapattagok neve: 

1.   

2.   

3.   

4.  

1. feladat 
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A táblázat zöldségfajtákat rejt. Egy betűt több zöldséghez is felhasználhattok. Ha 
kihúzzátok a szavakat, és a megmaradt betűket összeolvassátok, egy jó tanácsot kaptok. 
Fogadjátok meg és írjátok le a pontozott vonalra! 
 

 
          24 pont 
Naponta többször fogyassz zöldséget, gyümölcsöt    2 pont 
.................................................................................................................................................... 
 
2. feladat 
 
Oldjátok meg a következő szöveges feladatokat! 

1. Egy gazdaságban a bociknak tejporból készített tejet adnak hozzátáplálásként. A tejüzemben 

készült tejporra a következő utasítást írták: 

„A port 2:7 arányban kell hígítani, azaz 2 cm3 porhoz 7 cm3vizet kell adni” 

Hány dm3 víz szükséges 45 l tejital elkészítéséhez? (Írd le a számolás menetét is!) 
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45l=45dm3  1 pont 

2+7=9 2x+7x=45 2 pont 

45:9=5 9x=45 x=5 1 pont 

7*5=35  1 pont 

35 dm3 víz szükséges 45 l tejital készítéséhez. 1 pont 

2. A tejüzemben 8 dolgozó 4 óra alatt 150 db sajtot formáz meg. Egy megbízásgyorsan kell 

teljesíteniük ezért 24 dolgozó készíti a sajtokat. 750 darabbal kell elkészülniük. Hány perc 

alatt lesznek készen a sajtok? (írd le a számolás menetét is!) 

  8 dolgozó 4 óra 150 db  1 pont 

24 dolgozó 4 óra 450 db 3*150 2 pont 

24 dolgozó x óra 750 db 
750

450
∙ 4 =

20

3
 3 pont 

20

3
ó𝑟𝑎 = 6

2

3
ó𝑟𝑎, 6 óra 40 perc, 400 perc  2 pont 

Szöveges válasz:400 perc alatt készül el a750 db sajttal 24 dolgozó. 1 pont 

 
3. feladat 
 
Olvassátok el az alábbi szöveget és válaszoljatok a kérdésekre! 
Egy jó falat kenyér története 
 
A kenyérsütés hagyománya sok idős emberben nosztalgikus érzelmeket kelt. Szeretném megosztani a 
saját emlékeimet arról, hogyan került majd száz évvel ezelőtt a kenyér az asztalunkra. 
Sokan váltig állítják, hogy hét évenként az emberi test minden sejtje kicserélődik és ezzel együtt az 
egyén étkezési szokása, ízlésvilága is alapos változáson megy keresztül. Aki eddig sósan szerette az 
ételeket, ezután kevés sót fogyaszt. Aki forrón szerette a levest, az most percekig kavargatja, hűti az 
ételt, mielőtt hozzáfogna a kanalazásához. Az eddigi "húsevők" tésztafogyasztóvá válnak, az 
édesszájúak a savanyú étkeket preferálják, s akik minden főtt ételhez is egy szelet kenyeret kértek, 
azok alig fogyasztanak kenyeret. 
Én mindig nagy tisztelője voltam a kenyérnek, de voltaképpen nem nagyon válogattam a minőségben, 
mindenféle kenyeret, fehéret, barnát, frisset, pirítottat jóízűen elfogyasztottam. Egyszer csak azon 
kaptam magam, hogy az egyik pék kenyerét szeretem, a 
másiknak a héját túl keménynek, a belét sületlennek, íztelennek 
érzem, némelyiknek a színe vagy a formája nem tetszik. Így 
azután mostanában akárhol járok és kedvemre való kenyeret 
tesznek elém, nem restellem megkérdezni, hogy hol sütik, hol 
árulják ezt a finom kenyeret és - jóllehet üzletbe ritkán teszem be 
a lábam - a jó "életet" forgalmazó boltot, pékséget szívesen 
meglátogatom és az ott levőkkel elbeszélgetek. 
És felidézem emlékezetemben a szülői ház kenyerét és kenyérsütési szokásait is. Ezek már a búza 
őrlésével kezdődtek. Minden gazdának voltak kedvelt malmaik, amelyekre esküdtek! Évente 4-5 
alkalommal mentek őröltetni, a szekerek letáboroztak a malom udvarán, a lovak "zaboltak", a kocsisok 
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megitatták őket, a gazdák pedig nem felejtettek el átadni a molnárnak egy palack bort, pálinkát, egy 
kosárka gyümölcsöt, zöldséget, egy szál hazai kolbászt vagy egyéb finomságot. Ahogy az akkortájt illett! 
A kenyeret a háznál a saját, a majorságban a közös kemencében sütötték. Hetente egyszer volt 
szokásban kenyeret sütni és annak ki kellett tartania a következő sütésig. Persze csak akkor, ha 
kovászolt, krumplis volt a sokáig gyúrt, magasra dagasztott tészta! A házi kenyér még egy hét múlva is 
kellemesen fogyasztható volt, de a friss, puha, omlós kenyérnek nem volt párja! 
Nagy gyakorlatra volt szükség a kemence felfűtéséhez. Ez sok helyen szalmával, bortermő vidéken 
szőlővenyigével, máshol kukoricaszárral, erdős tájon tűzifával történt. De mikor lehetett a kenyérnek 
valót berakni a sütőtérbe? Ez volt az igazi tudomány! A parazsat széttolták, közben a kemence padlója 
szépen szikrázott és akkor egy maréknyi száraz lisztet szórtak a kemence izzó aljára. Ha a liszt egy 
pillanat alatt fellángolt, akkor már be lehetett vetni a kenyérnek valót, meg a cipókat. Még egy 
lisztpróba megmutatta, hogy a maradék kenyértésztából készített, megfűszerezett utósütés is 
elkészülhet-e. Ha a liszt lángra kapott, jöhetett a lángostészta, amely éppen innen kapta a ma is 
használatos nevét. 
A kemencéből sütőlapáttal ügyesen kivett kenyeret azon nyomban nem volt illő dolog megszegni, meg 
kellett várni, hogy kihűljön. Az estebédnél - amikor a család apraja-nagyja a napi munka után, 
megtisztálkodva - körülülte az asztalt, a családfő felemelte a frissen vasalt, fehér terítőről a kenyeret, 
a nagy késsel keresztet rajzolt az aljára és sorban, mindenkinek kiosztott egy szelet, omlósan friss 
kenyeret. 
Bálint gazda 
http://balintgazda.hu/igy-lattam/egy-jo-falat-kenyer-tortenete.html 
 
 

1.  

Sokak szerint hány évenként cserélődnek ki az ember sejtjei?    1p. 

7 

 

2. 

Mivel jár ez a változás? 

az egyén étkezési szokása, ízlésvilága is alapos változáson megy keresztül   2p. 

 

3. 

Hányszor jártak a gazdák évente búzát őröltetni?             1p.   

4-5 alkalom 

 

4. 

A „lovak zaboltak”- mit jelent a kifejezés?                   1p. 

 

zabot ettek/ettek 

5. 

Mivel fizettek a molnároknak?                                        3 p. 

 

egy palack bort, pálinkát, egy kosárka gyümölcsöt, zöldséget, egy szál hazai kolbászt vagy 

egyéb finomságot. 

6. 
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Mivel fűtötték a kemencét?                                 4p. 

sok helyen szalmával, bortermő vidéken szőlővenyigével, máshol kukoricaszárral, erdős tájon 

tűzifával 

 

7. 

Milyen gyakran sütöttek kenyeret?            1p. 

hetente egyszer 

 

8. 

Hogyan illett megszegni a kenyeret?           1p. 

a családfő felemelte a frissen vasalt, fehér terítőről a kenyeret, a nagy késsel keresztet rajzolt 

az aljára 

 

 

9. 

Keress és írj egy kenyérreceptet!      3p. 

 

 

 

10. 

Készíts egy képet bármilyen technikával a mindennapi kenyerünkről!           5p. 

 

 

 

 

22p. 

 

 
4. feladat 

 
Néhány sajt jellegzetes tulajdonságát, gyártási műveletét olvashatjátok a feladatban. Válasszátok ki, 
hogy melyik sajt legjellemzőbb mozzanatait adtuk meg! Több nevet adtunk meg, mint amennyit fel 
kell használnotok. Írjátok a kipontozott vonalra a sajt betűjelét! 
 
 1. A ……………… vagy szalagsajt Szlovák eredetű félkemény sajt, melyet régebben juhtejből, ma inkább 
tehéntejből készítenek. A sajt rostos, lemezes állományú, kellemes ízű és jellegzetesen telt szagú. 
Gomolya az alapanyaga, melyet érlelés után nyújtanak, majd tekercselnek. A kész sajtokat 
aranysárgára füstölik. 
2. A ……………. a lágysajtok egy különleges fajtája. Kívülről befelé érő sajt, mely 3-4 hét alatt érik 
tökéletessé. Ha megvágod, hófehér bundás héjából lágyan omlik az aromás-illatos sajtfolyam. Illata 
friss gombára emlékeztető. 
3. A ………………… sajt tésztája enyhén sárgás, kellemes ízű, szájban olvadós, szabályos borsószem 
nagyságú erjedési lyukakkal. A magyar konyhában a leggyakrabban ezt használják.  
4. A …………….. sajtot a készítés folyamán forró vízbe gyúrják. Pikáns, sós ízű sajt. Könnyen olvadó, jól 
reszelhető, sokrétűen használható a konyhában. 
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5. A ………….. sajt vagy márvány sajt : Oltós alvasztású, félkemény, magas zsírtartalmú, belső penésszel 
érő röghézagos, márvány erezettségű sajt. 
6. Az …………………. sajt hagyományos holland kerek sajt, mely viaszolt. A sajt enyhe ízű, így igen 
népszerű mindenfelé. 
7. A ……………… vagy Olmützi pogácsasajt egy natúr, lágy, rúzsflórával (vöröspenésszel) érő sajt, sovány 
aludttejtúróból készül.  Az érlelés során a sajt természetes biológiai folyamat eredményeként vöröses 
színt kap. 
8. A ……………….. szarvasmarha eredetű tejszínből savas kicsapással, préselés nélkül 
készült, túró állagú, sótlan, nyers olasz friss sajt. Fehér színű, krémes, héjatlan. Általában nem 
önmagában, saját ízéért fogyasztják, hanem más, édes vagy sós, átütő ízű adalékokat hozzákeverve. 
9. A  sajtgyártásból visszamaradó savó még sok ásványi anyagot, tejcukrot, albuminfehérjét és zsírt 
tartalmaz. Ha a savót természetes úton megsavanyítják (vagy citromsavat adnak hozzá), majd 70–90 
°C-ra felmelegítik, akkor a savóban maradt fehérjék (laktalbumin) pelyhes csapadék formájában 
kicsapódnak. Ezt sajtruhán átszűrve, 12 órás csurgatás után kapják meg az ……………. (albumin savósajt). 
A friss sajtok közé tartozik. 
10. Az egyik legrégebbi európai sajt. Történelmi dokumentumok bizonyítják, hogy a 13-14. században 
már a maihoz hasonló formában létezett.   Két-három évig érlelik. Főleg reszelve használják a 
……………… sajtot különböző tésztákhoz, levesekhez az olasz konyhaművészetben.  
 
 

A: Kaskaval B: Edami 
C: Camembert D: Mascarpone 
E: Parenyica F: Parmezán 
G: Csárdás sajt H: Kék sajt 
I : Mackó sajt J: Trappista 
K: Kvargli L: Orda 

 

Megoldás: 

1 E 

2 C 

3 J 

4 A 

5 H 

6 B 

7 K 

8 D 

9 L  

10 F 
 
 
 

Jó munkát kívánunk! 


