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4.forduló 

Beküldési határidő 2018. március 30. 
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3. forduló 
 

1. feladat 
 

 

Madárnevekkel egészítsd ki az alábbi szólásokat, közmondásokat!  

 

Jobb ma egy ……Veréb…., mint holnap egy ……Túzok………  

Sok………Lúd……disznót győz. 

Dobbal nem lehet …………Verebet…….-et fogni. 

Ritka, mint a fehér ………Holló……………… 

Nyeli, mint …………Kacsa………a nokedlit. 

Egy……………Fecske……..nem csinál nyarat. 

……Bagoly………..mondja ………Veréb……..-nek, hogy nagyfejű. 

Vak ………Tyúk………..is talál szemet. 

Sokat akar a ……………Szarka………, de nem bírja a farka. 

……Holló….. fészkén  ……Hattyú……-t keres. 

Azt várja, hogy szájába repüljön a sült ……Galamb…….. 

Ha már ……Lúd…… legyen kövér! 

………Holló.. a ……Holló…..-nak nem vájja ki a szemét. 

A ……Sas… nem fog legyeket. 

Láttam én már karón ……………Varjút…….-t. 

Ágyúval lő ………Veréb……-re. 
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3. forduló 
 

2. feladat 
Írd az állítások mellé a helyes válasz betűjelét!  
 
A. Los Angeles-típusú szmog  
B. London-típusú szmog  
C. mindkettő  
D. egyik sem  
 

Állítás Válasz 
betűjele 

Főként a nyári hónapokra jellemző.  A 

Kialakulásához kedvez a tartósan szélcsendes idő.  C 

25-30 °C hőmérsékleten alakul ki.  A 

Az aranybányászat az egyik fő okozója.  D 

Feltétele a magas relatív páratartalom.  B 

Fő okozói a kén-dioxid, szén-monoxid, por, korom. B 

Jó hatással van az emberek egészségére.  D 

-3 és 5 °C között alakul ki.  B 

A maximumot a déli órákban éri el.  A 

Egyik okozója lehet a szén-monoxid. C 

Angliai nagyvárosokban figyelték meg először.  B 

Oxidáló hatású.  A 

Feltétele az erős napsugárzás. A 

A nagy autóforgalom hátráltatja a kialakulását.  D 

Egészségügyi következményei a fulladás, asztma, légúti 
megbetegedések.  

B 
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3. forduló 
 

 
3. feladat 

Olvasd el az alábbi szöveget és válaszolj a kérdésekre! 
 

KÖZEL 8 TONNA HULLADÉKOT HALÁSZTAK KI A TISZÁBÓL 

 

Lezajlott az idei PET Kupa, melynek során 
a résztvevők saját maguk által épített PET-
hajókon szelik a Tiszát, a lehető legtöbb 
szemetet összegyűjtve. Most a minden 
eddiginél több hulladék „akadt horogra”. 
A 16 hajóból álló PET armada elképesztő 
mennyiségű szemetet gyűjtött össze az V. 
PET Kupán. A csapat idén a Tisza Dombrád 
– Tiszalök közötti szakaszát járta be ártéri 
hulladékok után kutatva. A remek 
hangulatban, közös célért küzdő 

közösségnek közel 8 tonnányi PET palackot és egyéb hulladékot sikerült bezsákolnia. A 
mennyiség több mint fele, 4500 kilogramm leválogatott és újrahasznosításra alkalmas 
hulladék. Az idei jó teljesítmény köszönhető az előzetes hulladékmonitoringoknak, a 
rekordszámú hajónak és önkéntesnek, valamint a PETényi Szemétszedő Szeméthajó hathatós 
szemétszállító közreműködésének. 
 
A Tiszába folyamatosan kerül szemét Romániából, Ukrajnából és hazánkból is, a PET Kupa 
csapata a versennyel erre kívánja felhívni a figyelmet. A távlati cél egy nemzetközi 
együttműködés az ismétlődő PET-palack áradat megállítására és a Tisza mellékfolyóinak 
kitisztítására. 
Az év eleji jeges árral érkező hulladékáradat nyomait hónapok óta takarítja a Felső-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG), de még így is rengeteg palack maradt a kalózok számára. A két 
szervezet közösen szervezte a Kupa 
előszedését, amikor is a vízügyes kollégák 
egy frekventált helyre vitték az 
önkénteseket, hogy ott szedjék meg a 
hajóépítéshez szükséges palackok egy 
részét. 
A PET Kupa ötletgazdája, a 
Természetfilm.hu Egyesület elnöke és a 
PETényi Szemétevő Szeméthajó 
megálmodója, Molnár Attila Dávid 
elmondta: „Ezalatt a kalandos, vidám, 
ugyanakkor fárasztó hét alatt a verseny 250 
résztvevője összesen 140 köbméter, azaz 1000 zsáknyi hulladéktól tisztította meg a Tiszát.” 

 
http://www.turistamagazin.hu/kozel-8-tonna-hulladekot-halasztak-ki-a-tiszabol.html 

http://www.turistamagazin.hu/kozel-8-tonna-hulladekot-halasztak-ki-a-tiszabol.html
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3. forduló 
 

1. 
Hol zajlik a PET Kupa? 
Tiszán               1p. 
2. 
Mi a PET Kupa? 
A résztvevők PET palackokból épített hajókkal gyűjtik a szemetet a Tiszán.               1p. 
3. 
Hány hajó indult az V. PET Kupán? 
16                            1p. 
4. 
Mi volt a PET Kupa útvonala? 
Dombrád- Tiszalök         2p. 
5. 
Mennyi szemetet gyűjtöttek a PET kupán? 
8 tonnányit        1p. 
 
6.  
Minek köszönhet az eredményes szemétgyűjtés? 
Az előzetes hulladékmonitoringoknak, a rekordszámú hajónak és önkéntesnek, valamint a 
PETényi Szemétszedő Szeméthajó hathatós szemétszállító közreműködésének.          4p. 
7. 
Honnan kerül a legtöbb szemét a Tiszába? 
Romániából, Ukrajnából és hazánkból is.              3p. 
8. 
Mi a FETIVIZIG? 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság           1p. 
9. 
Ki a PET Kupa ötletgazdája? 
Molnár Attila Dávid                         1p. 
10. 
Készíts egy képet a Tiszáról bármilyen technikával!              5p. 
 
 

20 pont 
4. Feladat 
 

Watt Anti családja úgy döntött, hogy energiatakarékosabban fog élni, ezért például 
lecserélték az izzókat energiatakarékosra. Írjatok legalább 4 példát arra, milyen 
megoldásokkal csökkenthetnék még villamos energia fogyasztásukat. 

1.   .................................................................................  

2.   .................................................................................  

3.   .................................................................................  

4.   .................................................................................  
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Watt Antiék havi villanyszámláját látjátok. Takarékos életmódjukkal kb. 12%-os csökkenést 
tudtak elérni a havi fogyasztásukban. Készítsetek új részletes számlát a Watt családnak! 

 
Csökkentési javaslatok  2 pont 

 

A fogyasztás 88 %-a: 219 kWh 1 pont 

 

A1 Egyetemes kedvezményes: 1522 Ft  

A1 Egyetemes 1718 Ft 1 pont 

Energia díj 3230 Ft 4102 Ft 1,5 pont 

Elosztói forgalmi díj 2091 Ft 1 pont 

Elosztói veszteségdíj 486 Ft 1 pont 

Kiegyensúlyozási díj 79 Ft 1 pont 

Átviteli díj 401 Ft 1 pont 
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3. forduló 
 

Elosztói alapdíj 121 Ft 

  

Elosztói alapdíj 40 Ft 1 pont 

Rendszerhasználati díjak  3218 Ft 4087 Ft 1,5 pont 

Nettó érték 6448 Ft  1 pont 

 

Bruttó érték  8189 Ft 1 pont 

ÁFA tartalom 1741 Ft  1 pont 

 

 


