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„ E C O M E T H O D S ”  T E R M É S Z E T -  É S  K Ö R N Y E Z E T I S M E R E T I  V E T É L K E DŐ  
I .  f o r d u l ó  

 
Kedves Vetélkedős Csapatok!  
  

 Arra kérünk benneteket, mielőtt elkezdenétek a feladatlapok kitöltését figyelmesen olvassátok el az alábbi 
tájékoztatót!  

 
 Az első forduló leadási határideje, 2013. március 01. (péntek). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb ezen a napon 

adjátok postára megoldásaitokat.  
 

 Csak a postán beérkezett megoldásokat áll módunkban elfogadni!  
 

 A feladatmegoldásokat tartalmazó lapokat kérjük tűzőgéppel összetűzni!  
 

 A postai borítékra, valamint a feladatlapokra feltétlenül írjátok rá a pontos csapatneveteket (ügyelve a kis- 
és nagybetűkre, valamint egyéb írásjelekre), értesítési e-mail címeteket és a csapattagok nevét.   

 
 A feladatlapot az alábbi címre küldjétek:   

 magyarországi csapatok esetén: E-misszió Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. 
 romániai csapatok esetén: Erdélyi Kárpát Egyesület, 440012 Szatmárnémeti, Aurel Popp utca 14. 

 
 A borítékra írjátok rá, hogy „Ecomethods”  
 
 A feladatlapok nyomtatásánál gondolkodjatok környezettudatosan, ügyeljetek a papírtakarékosságra és 

lehetőség szerint újrapapírt használjatok! 
 

 A feladatlapokat nem szükséges színesben kinyomtatni! 
 

 Kérdéseitekre az alábbi elérhetőségeken választ kaphattok:  

E-misszió Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. 
Tel./Fax.: 42/ 504-403, 423-818 
http://csiperkeerdeiiskola.hu/ 
E-mail: ecomethods@eke.ro 

Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti 
440012 Szatmárnémeti, Aurel Popp utca, 14.

Tel./Fax.: 0040/723/617126 
http://www.eke.ro 

E-mail: ecomethods@eke.ro 
 
Mindenkinek sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához!  
Üdvözlettel: a Szervezők  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelen felhívás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.  
www.huro-cbc.eu ; www.hungary-romania-cbc.eu 

http://csiperkeerdeiiskola.hu/
mailto:ecomethods@eke.ro
http://www.eke.ro/
mailto:ecomethods@eke.ro
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Csapatnév: ……………………………………….. Értesítési e-mail: ……………………………….. 
  

Csapattagok neve: ……………………………..   ………………………………   ……………………………… 
……………………………..    ……………………………… 

 
1. ŐSHONOS FÁINK 
Az alábbiakban néhány őshonos fafaj képét láthatjátok. Feladatotok, hogy írjátok le a faj magyar és latin 
nevét! 

  
1. . …………………..…...…-……..…...………………. 2. . …………………..…...…-……..…...………………. 

  
3. . …………………..…...…-……..…...………………. 4. . …………………..…...…-……..…...………………. 

  
5. . …………………..…...…-……..…...………………. 6. . …………………..…...…-……..…...………………. 
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7. . …………………..…...…-……..…...………………. 8. . …………………..…...…-……..…...………………. 

  
9. . …………………..…...…-……..…...………………. 10. . …………………..…...…-……..…...………………. 

 
Írd le mit jelent az, hogy őshonos faj! 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….………………………  

 

2. MADÁRBARÁT KERT 
Az alábbiakban állításokat olvashattok a madárodúk és etetők elkészítésével, kihelyezésével kapcsolatban. 
Az állítások egy része igaz, azonban akad köztük néhány hamis is.  Feladatotok a következő, írjátok a 
meghatározások után, hogy igaz, vagy hamis, a hamis állításokat pedig javítsátok úgy, hogy igazak legyenek.   
  
1. 3 féle odútípust különböztetünk meg, melyeket A, B, C típusú odúként különítünk el egymástól.  
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
2. A „B” típusú madárodú jellemzője a téglalap alakú röpnyílás.   
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
3. A „C” típusú odúban gyakran költ vörösbegy, barázdabillegető és házi rozsdafarkú. 
……………………….……………………….……………………….……………………….………………………   
4. A madárodúkat lehetőleg szögelés nélkül helyezzük ki a fára, úgy, hogy 10 m2-ként legyen egy.  
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
5. A „D” típusú madárodú a legnagyobb méretű és legritkábban alkalmazott speciális odú. 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
6. A madáretetést a fagyok beállta után kell elkezdeni és a hideg idő végéig folyamatosan táplálékot kell 

biztosítani a madaraknak.  
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
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7. Az egymás melletti odúk röpnyílásai egymással szembe nézzenek, hogy a madár könnyedén feltérképezhesse a 
környéken fészkelő más madarakat.   

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
8. Az új odúkat célszerű már nyár elején kihelyezni a kertbe.   
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
9. A madaraknak szórjunk ki kenyérmorzsát és lógassunk ki szárazkenyeret, ugyanis a kenyér elfogyasztása után 

megdagad a madarak gyomrában és sokáig a jóllakottság érzését kelti.     
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
10. Az etetőbe gyommagvaktól mentes napraforgó magot helyezzünk ki.   
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
 
3. FOLYÓK, PATAKOK 
Az alábbiakban egy vaktérkép segítségével kell folyókat, patakokat és csatornákat felismernetek, melyek egy 
része saját megyétekben folyik, de vannak köztük olyanok, melyek átszelik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Szatmár megye területét is. Az egyes folyásokat a térképen számmal jelöltük, írjátok a pontos nevüket a 
megfelelő vonalra. 

 
 

1. ………………………………………… 9. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 10. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 11. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 12. ………………………………………… 
5. ………………………………………… 13. ………………………………………… 
6. ………………………………………… 14. ………………………………………… 
7. ………………………………………… 15. …………………………………………
8. ………………………………………… 
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4. KÉPREJTVÉNY 
A megújuló energiaforrások a jövőben egyre nagyobb szerepet játszanak mindennapi életünkben.  Az 
energiatermelésben való szélesebb elterjedésüket indokolttá teszi a növekvő energiaigény, és a 
környezetterhelés csökkentésének szükségessége.  Az alábbiakban az lesz a feladatotok, hogy összegyűjtsetek 
megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó fogalmakat, melyekből képrejtvényt készítetek. Maximálisan 10  
képrejtvényt értékelünk, melyeket egy külön lapra készítsetek el, majd tűzzétek hozzá a feladatlapokhoz és 
azzal együtt küldjétek be. Példaként láthattok itt egy képrejtvényt: 
 
 

 Megoldás: Szélkerék 
 
 

5. BIO NÖVÉNYVÉDELEM 
A növényvédelem sokak számára egyenlő a különböző méreganyagok kipermetezésével, holott ez a 
tevékenység ettől sokrétűbb és „természetbarát” módon is végezhető. Ha fontosnak tartjuk, hogy a 
kertünket vegyszermentesen védjük, bátran ültessünk olyan növényeket kertünkbe, amelyek óvják 
növényeinket a kártevőktől. A bio növényvédelem előnye, hogy nem mérgezzük sem a környezetünket, sem 
önmagunkat. A táblázatban növények neveit olvashatjátok, feladatotok, hogy írjátok melléjük annak a 
kártevőnek a sorszámát, ami ellen védenek. Fontos! Egy növényhez több kártevő sorszáma is kerülhet. 
 
Kártevők: 

1. Fonálféreg 
2. Káposztalepke 
3. Csiga 

4. Levéltetű 
5. Hangya 
6. Gombás betegségek 

7. Burgonyabogár 
8. Lisztharmat 

 
 
 

Védő növény Mi ellen? 
Kakukkfű  
Fekete bodza  
Fokhagyma  
Csalán  
Körömvirág  
Mezei zsurló  
Zsálya  
Metélőhagyma  
Fehér árvacsalán  
Paszternák  
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6. FŰSZEREK A KISKERTBEN 
A fűszerek világába nyerhetünk betekintést ebben a feladatban. Sok olyan fűszernövénnyel találkozhatunk, 
amelyek már egy kicsit feledésbe merültek napjainkban, holott dédnagyanyáink régen ezeket használták, és 
nem a mesterséges anyagokkal teletömött különböző ételízesítőket. Ismerjétek fel a fűszernövényeket a 
képek alapján, és írjátok melléjük magyar és latin nevüket! 
 

  
1. . ……………………………………………. 2. . ……………………………………………. 

  
3. . ……………………………………………. 4. . ……………………………………………. 

  
5. . ……………………………………………. 6. . ……………………………………………. 
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7. . ……………………………………………. 8. . ……………………………………………. 

  
9. . ……………………………………………. 10. . ……………………………………………. 

 
11. . …………………………………….. 

 
 
Az alábbiakban leírásokat olvashattok, melyek a képeken szereplő fűszernövényekhez kapcsolódnak. Írjátok 
be az egyes leírások után annak a fűszernövénynek a számát, amelyre igaz az állítás. 
 
A. Fűszerként főként Dél-Európában használják hallevesek, halételek, ürühúsok ízesítésére, fűszerező 
szószok alkotóeleme. (A Gyros vagy Savarma öntetének egyik alkotórésze). Népi gyógyászatunkban a 
virágokat például borecetben áztatják és a kivonattal átitatott ruhát fejfájások esetén borogatásra, forrázatát 
vagy szeszes kivonatát pedig szemgyulladás és árpa kezelésére használják. A modern fitoterápiában a 
virágdrogokat nyugtató és epehajtó hatású teakeverékek alkotórészeként nyugtalanság/idegesség, valamint 
epebántalmak esetén ajánlják. A virágdrogokat és az illóolajat egyaránt használják reumás bántalmak 
elleni fürdők, bedörzsölőszerek és masszázsolaj készítésére.  
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B. Az élet fűszerének is tartják. Az ázsiai orvoslási rendszerekben sokoldalúan hasznosítják, például az 
energiaáramlás és a vérkeringés helyreállítására, az emésztés elősegítésére, valamint légzőszervi 
bántalmak kezelésére. Jó gyulladáscsökkentő, epehajtó, májvédő, fontos az antioxidáns, tumorellenes és 
koleszterinszint-csökkentő hatása. Megelőzéskeppen ugyancsak ajánlják olyan egyéneknek, akik rákkeltő 
hatású anyagokkal dolgoznak. 

 

C. Illata eltompítja a molyok szaglószervét, így nem érzik meg táplálékuk- vagyis a gyapjú illatát.   
D. Az egykori görög és római orvosok úgy vélték, hogy ez a növény az ellenségeskedés és a téboly 
szimbóluma, és azt hitték, hogy csak akkor tudják termelni, ha magját szitkok közepette vetik el. Az 
európaiak a középkorban úgy vélték, hogy a növényt csak gyönyörű nők ápolhatják - és szokás szerint, 
mint a romantikus szerelem szimbolikus jelét adták és kapták egymástól.  

 

E. Dél-Ázsiában honos fűszernövény, a gyömbérfélék családjának tagja. Trópusi és szubtrópusi vidékeken 
termesztik, különösen Indiában, Kínában, Indonéziában. A gyökeréből készült élénk, téglavörös színű 
kesernyés-aromás pora a currypor egyik legfontosabb alkotóeleme.  

 

F. Ez a kellemes illatú, finom, pikáns ízű fűszernövény Ázsiában, a Távol-Keleten honos. Európa csak a 
XVI. századtól használja. Előnyös tulajdonsága még, hogy más fűszerek aromáját is fokozottan kiemeli. 
Teája vesetisztító, epehajtó, étvágyfokozó hatású. A népi „orvoslás” hurutos megbetegedésekre, a magas 
vérnyomás ellenszereként alkalmazza.  

 

G. Dél-Amerikában őshonos növény, de megtalálható a világ valamennyi részén. Erős, jellegzetes, szegfűszegre 
emlékeztető, édeskés íze van. Kedvelt fűszere a mediterrán, illetve a régi magyar konyhának. Nagyon jól illik friss 
salátákhoz és paradicsomos ételekhez, babhoz, gombához. A klasszikus pesto-szósz alapja.  

 

H. Vörösesbarna, aromás illatú, kesernyés ízű növényi fűszer: az ételt néhány szál is aranysárga színre 
festi. Levesekhez, mártásokhoz és rizsételekhez használjuk leginkább.  

 

I. Latin nevének eredete a mosni szóból származik. Ennek oka, hogy fürdéskor, mosáskor a növény 
virágait illatosításra használták.  

 

J. Az egyiptomiak Ozirisz szent növényének tartották. A görögök is nagyon kedvelték, annyira, hogy a 
hegyek örömének, „Oros ganos”-nak hívták. A görögök szívesen használták fürdés utáni ápolószernek a 
hajukra és a homlokukra. Európába a középkorban jutott el, és hamarosan nagy népszerűségre tett szert; 
virágcsokorba kötötték, levelével tölgyfa bútorokat dörzsöltek be, hogy illatosak és fényesek legyenek. A 
hagyomány szerint fűszeres-édes illatát Aphrodité a boldogság jelképeként hozta létre. Virágzatának 
forrázata kitűnő megfázás és meghűlés elleni tea. Erős fűszer, magas vérnyomásúak óvatosan bánjanak 
vele. Savanyú ételek, pácok, májas ételek, töltelékek, vadak fűszere.  

 

K. Fűszernek a növény levelét használjuk, mely fényes, alul matt, bőrszerű, lándzsa alakú. Jellemző 
fűszeres szaga és kesernyés íze illóolaj, csersav és keserűanyag tartalmának köszönhető. Termése fekete 
bogyó. Ízesítő és emésztést elősegítő hatása van. Nélkülözhetetlen sok ételünkből: gulyás, burgonya-, 
káposztafélék, savanyú étel, vadas- vagy sonkapác, tartósított savanyúság szinte elképzelhetetlen nélküle.  

 

L. Nagyüzemi termesztése Magyarországon dr. Bittera Gyula nevéhez fűződik, aki az 1920-as években a 
Tihanyi-félszigeten létesített - Franciaországból hozott szaporítóanyagból - ültetvényt.  

 

M. Régen ismert fűszer, a mediterráneumban vadon is termő, Kis-Ázsiában honos, a Földközi-tenger 
környékén széles körben termesztett örökzöld fa vagy cserje. Cserepes, dézsás növényként tartható. Régen 
a dicsőség, a hírnév, a győzelem jelképe volt.  

 

N. A nemzetség egyetlen faja Perzsiából származik, melyet ősidők óta termesztenek. Sokfelé - még Észak-
Amerikában is - kivadult a kertekből. A középkorban népszerű fűszer volt. Népi gyógyászatunkban a leveleket 
egyes vidékeken fejfájás esetén borogató szerként használják. Az állatgyógyászatban a kérődzés elősegítésére és 
köhögéscsillapításra adják a gyökerekből és a leveles hajtásokból készült főzetet, melyet sebek lemosására is 
használnak. A modern terápiákban a gyökereket vizelethajtó, illetve emésztésjavító teák és tinktúrák 
alkotórészeként hugyúti bántalmak kezelésére használják. Tartósan gyógyteaként való alkalmazása 
fényérzékenységi reakciót (photodermatosis) válthat ki.  

 

O. Íze enyhén mentolos-ánizsos, nagyon sok helyen terem. Tavasszal utak mentén, akácosokban 
találkozhatunk vele. Kiváló levesek, sült húsok, főleg báránysültek, továbbá tojásételek fűszerezésére, 
Édes petrezselyemnek is nevezik. Gyógyhatása vesetisztító, emésztés-elősegítő, keringést javító.  

 

P. 80.000 – 100.000 bibe ad 1 kg száraz fűszert.   
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Q. A növény hazája Elő-India és Malabár vidéke. Vékony, kapaszkodó szára az 5 m magasságot is eléri. 
Levelei bőrneműek, kerekek vagy elliptikusak. A bogyó gömbös, eleinte vörös, később sárga. A különböző 
érettségi fázisban szedett, és különbözőképpen kezelt termése adja a fűszert, melynek használják fekete, fehér és 
zöld változatát. A legéretlenebbül szedett, többnyire ecetes vagy sós lében kapható termés a zöld változat. 
Általában egészben felhasznált pikáns fűszer. A legerősebb aromájú a fekete változata, melyet az enyhén éretlen 
szárított termés ad. Egészben (pl. gulyásokba, pácokba), frissen durvára törve (pl. húslevesekbe) vagy őrölve 
használjuk. A fehér változat az érett, hántolt termés, mely a feketénél kevésbé csípős, nem annyira agresszív 
aromájú. Mindhárom változatával óvatosan kell bánni; sok diétában tilos is.  

 

R. Sáfrányos szeklicével szokás helyettesíteni, amely azonban nem adja az ízt, csak a színezéshez alkalmas.   
S. Hús- és halsaláták, levesek, mártások, pástétomok mellett a finom borok ízesítőjeként is ismertté vált. A 
Chartreuse likőr nyersanyaga, a törökök kedvelt italának, a sörbetnek is ez adja sajátos aromáját. A 
modern terápiákban is elsősorban köhögéscsillapító és hurutoldó teakeverékek alkotórészeként használják. 
Szeszes kivonatát lábgombásodás és a fokozott izzadás csökkentésére és szagtalanításra ajánlják.  

 

 
 
7. AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS JEGYÉBEN 
A papírgyártás folyamatához jelentős mennyiségű fára és energiára van szükség. A sima papír gyártásához 
képest az újrapapír előállítása során lényegesen kevesebb fát, energiát és vizet használnak fel. De hogyan is 
készül az újrapapír? Az alábbiakban ennek a folyamatábráját láthatjátok. Feladatotok, hogy nevezzétek 
meg az egyes technológiai folyamatokat, melyeket számmal jelöltünk! 
 

 
 

6. …………………………………………
………………………………………… 

1. …………………………………………
………………………………………… 

2. …………………………………………
………………………………………… 

7. …………………………………………
………………………………………… 

8. …………………………………………
………………………………………… 

3. …………………………………………
………………………………………… 

9. …………………………………………
………………………………………… 

4. …………………………………………
………………………………………… 

5. …………………………………………
………………………………………… 
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8. PAPÍRTAKARÉKOSSÁG A MINDENNAPOKBAN 
A számítógépek megjelenésével sokan arra számítottak, hogy csökkeni fog a papírhasználat, mivel a monitoron 
minden elolvasható. Ennek ellenére a nyomtatók és fénymásolók csak ontják és ontják a sok irományt. 
Feladat: Írj a papírtakarékos nyomtatáshoz ötleteket! Gondolj az oldalbeállításokra, szerkesztésekre, 
nyomtatásra stb…! 
 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
 
9. KERÉKPÁROZZ OKOSAN - TOTÓ 
 
1. Az alábbiak közül melyik a 

legkörnyezetbarátabb közlekedési forma? 
a.) személyautó 
b.) autóbusz 
c.) kerékpár 

 
2. Az alábbiak közül mely felszerelés kötelező a 

kerékpáron? 
a.) Visszapillantó tükör 
b.) Csengő 
c.) Sárvédő 

 
3. Milyen színűnek kell lennie az első és hátsó 

lámpának a kerékpáron? 
a.) Fehér színű első és hátsó lámpa 
b.) Fehér színű első lámpa, piros színű hátsó 

lámpa 
c.) Az első lámpa nem kötelező, a hátsó lámpa 

piros 
 
4. Lakott területen kívül mikor szükséges 

fényvisszaverő mellény viselése? 
a.) Semmilyen körülmény nem teszi 

szükségessé viselését 
b.) Csak rossz látási viszonyok mellett 
c.) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok 

között 
 

5. 18 éven felüli személy kerékpárra szerelt 
biztonsági gyerekülésben hány éves gyereket 
szállíthat? 

a.) 3 év alatti 
b.) 6 év alatti 
c.) 10 év alatti 

6. A kerékpárral történő irányváltoztatást hogyan 
szükséges jelezni? 

a.) Hátratekintés után a megfelelő oldalra 
kinyújtott kézzel. 

b.) Minden esetben le kell szállni a 
kerékpárról, majd a megfelelő oldalra 
kinyújtott kézzel. 

c.) A megfelelő oldalra kinyújtott kézzel. 
 
7. Kerékpárútról és lakott területen kívüli 

főútvonalról, hogyan kanyarodhatunk balra? 
a.) Leszállunk a bicikliről, és áttoljuk a másik 

oldalra. 
b.) A biciklin felülve hátratekintünk, majd 

balra nyújtjuk kezünket és kanyarodunk. 
c.) Leszállunk a bicikliről, megvárjuk míg 

minden jármű elhaladt, majd ismét felülünk 
és gyorsan áthajtunk az úton. 

 
8. Szabad-e elengedett kormánnyal 

kerékpározni? 
a.)  Igen, de csak lakott területen belül. 
b.) Nem. 
c.) Igen, de csak lakott területen kívül. 
 

9. A kerékpár olyan, legalább kétkerekű jármű, 
amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb  

a.) 200 W teljesítményű motor segíti. 
b.) 250 W teljesítményű motor segíti. 
c.) 300 W teljesítményű motor segíti. 

 
 
 

http://bringawiki.hu/index.php/KRESZ_szerint_k%C3%B6telez%C5%91_felszerel%C3%A9sek#A_l.C3.A1mp.C3.A1kra_vonatkoz.C3.B3_el.C5.91.C3.ADr.C3.A1sok
http://bringawiki.hu/index.php/KRESZ_szerint_k%C3%B6telez%C5%91_felszerel%C3%A9sek#A_l.C3.A1mp.C3.A1kra_vonatkoz.C3.B3_el.C5.91.C3.ADr.C3.A1sok
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10. Kerékpárral a 12. életév betöltése előtt lakott 
területen 

a.) Főútvonalon sem az úttesten, sem a járdán 
nem szabad közlekedni  

b.) Főútvonalon szabad a járdán közlekedni, 
de legfeljebb 10 km/óra sebességgel és a 
gyalogosok zavarása nélkül  

c.) Szülői felügyelettel szabad az úttesten 
közlekedni 

 

11. Kerékpárral legfeljebb a következő sebességgel 
szabad közlekedni:  

a.) Kerékpárúton 50 km/óra, ha a kerékpárt 
hajtó kerékpáros fejvédő sisakot visel, és 
utast nem szállít  

b.) Lakott területen kívül 40 km/óra, ha a 
kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot 
nem visel 

c.) Gyalog- és kerékpárúton 30 km/óra 
 

12. A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a 
gyalogost 

a.) nem akadályozhatja  
b.) nem veszélyeztetheti  

c.) nem akadályozhatja és nem 
veszélyeztetheti 

 
13. Kerékpárral közlekedve, mikor kötelező a 

kerékpáros sisak viselése? 
a.) Lakott területen belül és kívül is ajánlott a 

kerékpáros fejvédő használata  
b.) Lakott területen belül kötelező, lakott 

területen kívül ajánlott a kerékpáros 
fejvédő használata  

c.) Területen belül ajánlott, lakott területen 
kívül kötelező a kerékpáros fejvédő 
használata 

 
13+1.  A mondatokat kiegészítő számok közül 2 

szám összege 50. Melyik válasz rejti a 3. 
számot? 
a.) Lakott területen fejvédő sisakban 

kerékpározni legfeljebb ... km/óra 
sebességgel szabad. 

b.) Lakó-pihenő övezetben kerékpározni 
legfeljebb ... km/óra sebességgel szabad. 

c.) Kerékpárúton közlekedő jármű legfeljebb 
... km/óra sebességgel haladhat. 

 
 

10. KIHALT ÁLLATOK 
Néhány száz, vagy ezer évvel ezelőtt számos olyan állattal találkozhattunk volna, melyek mára már végleg 
kipusztultak. Manapság a legveszélyeztetettebb állatfajok sora egyre növekedik. Az egyes fajok 
kipusztulásához a természetes okok mellett számos emberi tényező társul. Az alábbiakban mára már kihalt 
fajokat láthattok, feladatotok, hogy ismerjétek fel őket és írjátok a képek alá a nevüket. 
 

 

  
1. . …………………………………….. 2. . …………………………………….. 
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3. . …………………………………….. 4. . …………………………………….. 

  
5. . …………………………………….. 6. . …………………………………….. 

 

 

7. . …………………………………….. 8. . …………………………………….. 

  

9. . …………………………………….. 10. . …………………………………….. 
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11. ÁLLATOK VÉDELMÉBEN 
A Föld élővilágát és a biológiai sokféleség megtartását számos Egyezmény hivatott védeni. Az alábbiakban a 
Washingtoni Egyezményhez kapcsolódóan találtok itt kérdéseket. A Ti feladatotok, hogy adjatok választ 
ezen kérdésekre. Ügyeljetek arra, hogy lényegre törően válaszoljatok! 
 

Mit foglal magába a Washingtoni Egyezmény? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
Mit jelent a CITES rövidítés? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
Hány ország aláírásával és melyik évben jött létre? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
Mikor csatlakozott Magyarország az egyezményhez? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
 

Az alábbiakban a washingtoni egyezmény alá tartozó magyarországi állat- és növény fajok közül látjátok itt 
néhánynak az anagrammáját. Az anagramma a szójátékok egyik fajtája, melyben értelmes szavak, vagy 
mondatok betűinek sorrendjét, úgy változtatjuk meg, hogy az eredmény szintén értelmes, szó vagy mondat 
legyen. Jelen esetben, ha ügyesen dolgoztok növény- és állatneveket kaphattok megfejtésül.  Segítségül egy 
példát írunk: agya csak lomb = macskabagoly. 
 

Anagramma Megfejtés 
1. egyetek faló   
2. alám sróf szignó   
3. érmés havat ihaj   
4. abodi felsül gyere   
5. ivaros opció   
6. árva kies ropi   
7. aduz csap lobos spongya   
8. ácsi bors romok   
9. koplaló pele   
10. gitár vevő  

 

12. MEGYÉNK LÁTNIVALÓI 
Lakóhelyünk környékén barangolva számos kiemelt jelentőségű természeti- és kulturális értékkel 
találkozhatunk. Az alábbiakban a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jellegzetes látnivalói közül 
láthattok itt néhányat. Írjátok a kép alá, hogy melyik településen találkozhatunk az adott látnivalóval, illetve 
válaszoljatok a hozzá tartozó kérdésre. 

  
1. . …………………………………….. 2. . …………………………………….. 



 

„Ecomethods” Természet- és Környezetismereti Vetélkedő  -  I. Forduló, Leadási határidő: 2013. március 01. 
 

 14/14

  
3. . …………………………………….. 4. . …………………………………….. 

  
5. . …………………………………….. 6. . …………………………………….. 

 
 
Az alábbiakban kérdéseket láthattok melyek a sorszámozott képekhez kapcsolódnak! 
 
1) Milyen erővel hajtották a képen látható építményt? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
2) Kinek a nevéhez fűződik a képen látható emlékmű és mikor született az illető? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
3) Mikor épült a képen látható építmény? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
4) Mely család lakta a képen látható kastélyt? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
5) Ki készítette a templom festett fakazettáit? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 
6) A legenda szerint melyik vers fűződik a képen látható fához? 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… 

 
 


