
 

 

 
Természettudomány 

példafeladatok 
2006 

 
http://oecd-pisa.hu/ 



GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT TERMÉNYEK 
 

BE KELLENE TILTANI A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT KUKORICÁT 

A természetvédő csoportok azt követelik, hogy tiltsák be az új, genetikailag módosított 
(GMO) kukoricát. 

A GMO-kukoricát úgy fejlesztették ki, hogy ellenálló legyen a hatékony gyomirtó 
szerekkel szemben, amelyek a kukoricaföldeken termő hagyományos kukoricát is kiirtják. 
Ez az új gyomirtó a gyomok nagy részét ki fogja irtani a kukoricaföldeken. 

A természetvédők azért képviselik ezt az álláspontot, mert egyrészt a gyomnövények 
táplálékul szolgálnak az olyan kisállatok számára, mint pl. a rovarok, másrészt az új 
gyomirtók használata a GMO-kukoricaföldeken ártani fog a környezetnek. A GMO-
kukorica támogatói szerint egy tudományos vizsgálat bebizonyította, hogy mindez nem 
fog bekövetkezni.  

Íme a fenti cikkben említett tudományos tanulmány néhány részlete: 

• Az országban 200 kukoricatáblán vetettek kukoricát. 

• Minden táblát kettéosztottak. Egyik felébe GMO-kukoricát vetettek, amelyet az új 
hatékony gyomirtóval kezeltek, a másik felébe hagyományos kukoricát vetettek, amelyet 
hagyományos szerekkel gyomirtóztak. 

• A rovarok száma az új gyomirtóval kezelt GMO-kukoricaföldön nagyjából megegyezett a 
hagyományos módon gyomirtózott, hagyományos kukoricaföldön található rovarok 
számával. 

 

2. kérdés: GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT TERMÉNYEK S508Q02 

Az említett tudományos vizsgálatban mely tényezőket változtatták meg a tudósok szándékosan? 
Karikázd be minden sorban az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Változtatták-e a tudósok ezt a tényezőt a vizsgálatban? Igen vagy nem? 

A területen élő rovarok számát. Igen / Nem 

A használt gyomirtók fajtáját. Igen / Nem 

 



KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

Mindkét válasz helyes, ebben a sorrendben: nem, igen. 
 
 
 
 
Kérdéstípus: komplex feleletválasztós kérdés 
Kompetencia: természettudományi problémák felismerése 
Tudásterület: természettudományos kutatás 
Alkalmazási terület: természettudomány és a technika határterületei 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 488 
Helyes válaszok aránya: 60,97% (OECD-átlag), 66,39% (magyar eredmény) 
 
 

3. kérdés: GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT TERMÉNYEK  S508Q03 

Kétszáz táblán vetettek kukoricát az országban. Miért vizsgáltak a tudósok egynél több termőterületet?  

A Azért, hogy sok mezőgazdasági termelő kipróbálhassa az új GMO-kukoricát. 
B Hogy megtudják, mennyi GMO-kukoricát tudnak termelni. 
C Hogy a lehető legnagyobb területen elterjesszék a GMO-kukoricát. 
D Hogy a vizsgálat a kukorica számára különböző növekedési körülményeket biztosítson. 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

D – Hogy a vizsgálat a kukorica számára különböző növekedési körülményeket biztosítson. 
 
 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: természettudományi problémák felismerése 
Tudásterület: természettudományi kutatás 
Alkalmazási terület: természettudomány és a technika határterületei 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 421 
Helyes válaszok aránya: 73,56% (OECD-átlag), 67,30% (magyar eredmény) 
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10N kérdés: GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT TERMÉNYEK S508Q10N 

Mennyire érdekesek számodra az alábbi témák? 

Minden sorban csak egy négyzetet jelölj meg! 
  Nagyon Közepesen Kevéssé Nem 

Többet megtudni a növények genetikai 
módosításának folyamatáról. 1 2 3 4 

 Többet megtudni arról, miért nem 
érzékenyek egyes növények a gyomirtókra. 1 2 3 4 

 Jobban megérteni a növények keresztezése 
és genetikai módosítása közötti 
különbséget. 

1 2 3 4 

 



FÉNYVÉDŐK 
Mimi és Dani arra voltak kíváncsiak, hogy melyik fényvédő védi legjobban a bőrüket. A 
napfényszűrők jellemző mutatója a napvédő faktor (NVF), amely azt jelzi, mennyire nyeli el a termék 
a napfény ultraibolya sugarait. A magasabb NVF-ú fényvédő tovább védi a bőrt, mint az alacsonyabb 
NVF-ú. 

Mimi kitalált egy módszert, hogy összevesse a különböző fényvédőket. Danival a következő 
anyagokat gyűjtötték össze: 

• két átlátszó műanyag lap, amely nem nyeli el a nap sugarait; 

• egy fényérzékeny papírlap; 

• ásványi olaj (Á) és egy olyan kenőcs, amelyik cink-oxidot (ZnO) tartalmaz; és 

• négy különböző fényvédő, amelyeket S1, S2, S3, és S4-nek neveztek. 

Mimi és Dani azért választották az ásványi olajat, mert ez a napfény nagy részét átengedi, a cinkoxidot 
pedig azért, mert majdnem teljesen útját állja  a napsugaraknak. 

Dani mindegyik anyagból egy cseppnyit csöppentett az egyik műanyag lap egy körrel megjelölt 
helyére, majd erre rátette a másik műanyag lapot. Nagy könyvekkel összepréselte a lapokat. 

Mimi fényérzékeny papírt helyezett a műanyag lapok alá. A fényérzékeny papír a sötétszürkéről 
fehérre (vagy egészen világos szürkére) változtatja a színét, attól függően, mennyi ideig éri napfény. 
Végül Dani az egészet kitette egy napos helyre. 

Á S1 

ZnO 

S2 

S3 S4 

Műanyag 
lapok 

Fényérzékeny 
papír 



2. kérdés: FÉNYVÉDŐK S447Q02 

Az alábbiak közül melyik tudományos leírás fogalmazza meg helyesen az ásványi olaj és a cink-oxid 
szerepét a fényvédők hatékonyságának összehasonlítása során? 

A Az ásványi olaj és a cink-oxid hatása egyaránt vizsgálandó tényező. 
B Az ásványi olaj hatása vizsgálandó tényező, a cink-oxid viszonyítási anyag. 
C Az ásványi olaj viszonyítási anyag, a cink-oxid hatása vizsgálandó tényező. 
D Az ásványi olaj és a cink-oxid egyaránt viszonyítási anyag. 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

D – Az ásványi olaj és a cink-oxid egyaránt viszonyítási anyag. 

 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: természettudományi problémák felismerése 
Tudásterület: természettudományi kutatás 
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: személyes 
Nehézség: 588 
Helyes válaszok aránya: 40,50% (OECD-átlag), 35,54% (magyar eredmény) 
 
 
 
 
 

3. kérdés: FÉNYVÉDŐK S447Q03 

Melyik kérdésre kereste a választ Mimi és Dani? 

A Hogyan hasonlítható össze egy fényvédő hatása más fényvédők hatásával? 
B Hogyan védik a bőrt a fényvédők az ultraibolya sugárzástól? 
C Van-e olyan fényvédő, amelyik az ásványi olajnál kisebb védelmet nyújt? 
D Van-e olyan fényvédő, amelyik a cink-oxidnál jobb védelmet nyújt? 
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KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

A – Hogyan hasonlítható össze egy fényvédő hatása más fényvédők hatásával? 
 
 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: természettudományi problémák felismerése 
Tudásterület: természettudományi kutatás 
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: személyes 
Nehézség: 499 
Helyes válaszok aránya: 58,32% (OECD-átlag)  
 
 
 
 
 

4. kérdés: FÉNYVÉDŐK S447Q04 

Miért kellett összepréselni a műanyag lapokat? 

A Hogy a cseppek ki ne száradjanak. 
B Hogy annyira szétnyomjuk a cseppeket, amennyire csak lehetséges. 
C Hogy a cseppek a kijelölt körön belül maradjanak. 
D Hogy a cseppek azonos vastagságúak legyenek. 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

D – Hogy a cseppek azonos vastagságúak legyenek. 
 
 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: természettudományi problémák felismerése 
Tudásterület: természettudományi kutatás 
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: személyes 
Nehézség: 574 
Helyes válaszok aránya: 42,98% (OECD-átlag), 52,90% (magyar eredmény) 
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5. kérdés: FÉNYVÉDŐK S447Q05 –  0 1 2 9  

A sötétszürke fényérzékeny papír világosabb szürkére halványul, ha napsugár éri, sok napsugár 
hatására pedig elfehéredik. 

Az alábbi ábrák közül melyik mutat lehetséges eredményt? Magyarázd is válaszodat! 

Válasz: ..........................................................  

Magyarázat: ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz  

A-t választja. A magyarázat az, hogy a ZnO helye sötétszürke marad (mert útját állja a napsugaraknak) 
és az Á helye fehér (mert az ásványi olaj alig nyeli el a napsugarakat). 
[A válasznak nem szükséges (bár elegendő) tartalmaznia a zárójelekben lévő magyarázatot] 

 
• A. A ZnO útját állta a sugaraknak, ahogyan kell, és az Á pedig átengedte. 
• Azért választottam az A-t, mert az ásványi olajnak kell a legvilágosabbnak lenni, a cink-oxidnak 

pedig a legsötétebb árnyalatúnak. 

Részlegesen jó válasz 

A-t választja. Helyes magyarázatot ad vagy a ZnO helyének vagy az Á helyének elszíneződésére, de 
nem mind a kettőre, és nem ad helytelen magyarázatot a másik helyére vonatkozóan. 

 
• A. Az ásványi olaj tanúsítja a legkevesebb ellenállást az UV sugarakkal szemben. Így más 

anyagokkal a papír nem lenne fehér. 
• A. A cink-oxid gyakorlatilag elnyeli az összes sugarat, és az ábra ezt mutatja. 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

Á 

A 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

Á 

C 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

Á 

B 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

Á 

D 



 
 
Kérdéstípus: nyílt végű kérdés 
Kompetencia: természettudományi bizonyítékok alkalmazása 
Tudásterület: természettudományi magyarázatok 
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: személyes 
Nehézség: teljes értékű válasz: 629, részlegesen jó válasz: 616 
Helyes válaszok aránya: 27,09 % (OECD-átlag), 21,90% (magyar eredmény) 
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A RUHA 
Olvasd el az alábbi szöveget és válaszolj az azt követő kérdésekre! 

A RUHA 
 Brit tudósok egy csoportja olyan 

„intelligens” ruha kifejlesztésén 
dolgozik, amely fogyatékos 
gyermekeknek megadja a „beszéd” 
lehetőségét. A különleges 
elektrotextilből készített mellényt 
viselő gyermekek 
beszédszintetizátorhoz kapcsolva 
képesek lesznek magukat megértetni, 
egyszerűen a tapintásra érzékeny 
anyag megérintésével. 

Az anyag normál textilből és szénnel 
impregnált fonalak leleményes 
hálójából készül, amely vezeti az 
elektromosságot. Amikor nyomást 
gyakorolnak az anyagra, az alacsony 
feszültségű jel alakja – amely 
végighalad a vezető anyagon – 
megváltozik, és ez alapján egy 
komputercsip megállapítja, hogy a 
ruhát hol érintették meg. A csip azután 
működésbe tud hozni bármilyen 
rácsatlakoztatott elektromos 
készüléket, amely nem nagyobb két 
gyufásdoboznál. 

„Az a szellemes a dologban, ahogyan 
az anyagot megszőjük és jeleket 
küldünk rajta keresztül – és úgy szőjük 
bele valóságos anyagokba, hogy azt 
észre sem lehet rajta venni”, mondja az 
egyik tudós. 

Az anyag mosható, tárgyak köré 
tekerhető vagy összenyomható 
anélkül, hogy megsérülne, és a tudósok 
azt állítják, hogy tömeges előállítása 
olcsón megoldható. 

 

Forrás: Steve Farrer, `Interactive fabric promises a 
material gift of the garb’, The Australian, 1998. 
augusztus 10. 



1. kérdés: A RUHA S213Q01 

A cikk alábbi állításai közül mely vagy melyek azok, amelyek laboratóriumban végzett tudományos 
vizsgálat által igazolhatóak?  

Az „Igen” vagy a „Nem” bekarikázásával válaszolhatsz. 

Ez az anyag a sérülés veszélye nélkül… Igazolható az állítás laboratóriumban 
végzett tudományos vizsgálat útján? 

mosható. Igen / Nem 

tárgyak köré tekerhető. Igen / Nem 

összegyűrhető. Igen / Nem 

olcsón, tömegesen gyártható. Igen / Nem 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

Igen, Igen, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 
 

 
 
Kérdéstípus: komplex feleletválasztós kérdés 
Kompetencia: természettudományi problémák felismerése 
Tudásterület: természettudományi kutatás 
Alkalmazási terület: természettudomány és technika határterületei 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 567 
Helyes válaszok aránya: 47,90% (OECD-átlag), 30,61% (magyar eredmény) 
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2. kérdés: A RUHA S213Q02 

Melyik laboratóriumi felszerelésre lenne szükséged az anyag elektromos vezetőképességének 
ellenőrzésére? 

A voltmérőre 
B fénykamrára 
C mikromérlegre 
D hangmérőre 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

A.  voltmérőre. 
 
 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: jelenségek természettudományos magyarázata 
Tudásterület: technikai rendszerek 
Alkalmazási terület: természettudomány és technika határterületei 
Kontextus: személyes 
Nehézség: 399 
Helyes válaszok aránya: 79.37% (OECD-átlag), 81,36% (magyar eredmény) 
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A GRAND CANYON 
A Grand Canyon egy sivatagban található az USA-ban. Ennek a nagyon nagy és mély kanyonnak több 
kőzetrétege van, melyeket a Föld kéregmozgása hozott felszínre a múltban. A Grand Canyon 
mélysége néhol 1,6 km. A mélyben a Colorado folyó folyik. 

Nézd meg az alábbi, a Grand Canyon déli oldaláról készült képet! A kanyon falán több különböző 
kőzetréteg látható. 

7. kérdés: A GRAND CANYON S426Q07 

Évente mintegy ötmillió ember látogatja meg a Grand Canyon Nemzeti Parkot. Nyugtalanító, hogy a 
sok látogató kárt okoz a parkban. 

Tudományos vizsgálat választ adhat-e az alábbi kérdésekre? Minden kérdésnél karikázd be az ’Igen’ 
vagy a ’Nem’ választ! 

Tudományos vizsgálat választ adhat-e az alábbi kérdésre? Igen vagy nem?  

Mekkora kőzetpusztulást okoznak a sétálóutak? Igen/Nem 

A park most is olyan szép, mint 100 évvel ezelőtt? Igen/Nem 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

Mindkét válasz helyes, ebben a sorrendben: igen; nem. 

Mészkő A 

 

Mészkő B  

Agyagpala B 

Kristályos pala és gránit 
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Kérdéstípus: komplex feleletválasztós kérdés 
Kompetencia: természettudományi problémák felismerése 
Tudásterület: természettudományos kutatás 
Alkalmazási terület: környezet 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 485 
Helyes válaszok aránya: 61,34% (OECD-átlag), 59,25% (magyar eredmény) 
 
 

 

3. kérdés: A GRAND CANYON S426Q03 

A Grand Canyonban a hőmérséklet minimuma 0 oC alatt, a maximuma 40 oC felett van. Bár a kanyon 
sivatagos területen van, a repedésekben néhol víz található. Hogyan gyorsítja ez a hőmérséklet-
változás és a repedésekben lévő víz a kőzetek felaprózódását? 

A A megfagyott víz oldja a meleg kőzetet. 
B A víz összetapasztja a kőzeteket. 
C A jég legyalulja a kőzetek felszínét. 
D A megfagyott víz kitágul a kőzetek repedéseiben. 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

D – A megfagyott víz kitágul a kőzetek repedéseiben. 
 
 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: jelenségek természettudományi magyarázata 
Tudásterület: a Föld és a világegyetem rendszerei 
Alkalmazási terület: környezet 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 451 
Helyes válaszok aránya: 67,61% (OECD-átlag), 73,40% (magyar eredmény) 
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5. kérdés: A GRAND CANYON  S426Q05 

Rengeteg tengeri állat kövülete, kagylók, halak és korallok találhatók a Grand Canyon A jelű 
mészkőrétegében. Mi történt évmilliókkal ezelőtt, ami magyarázatot ad arra, hogy ilyen kövületeket 
találtak ott? 

A Az ősidőkben az emberek odahordták a tengeri élőlényeket az óceánból. 
B Hajdan az óceán sokkal viharosabb volt, és a tengeri élőlényeket óriási hullámok hátán vetette ki. 
C Valamikor óceán borította a területet, amely később visszahúzódott. 
D Néhány tengeri állat szárazföldön élt, mielőtt a tengerbe vándorolt. 

 

KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

C – Valamikor óceán borította a területet, amely később visszahúzódott. 
 
 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: jelenségek természettudományi magyarázata 
Tudásterület: a Föld és a világegyetem rendszerei 
Alkalmazási terület: természeti erőforrások 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 411 
Helyes válaszok aránya: 75,79% (OECD-átlag), 83,82% (magyar eredmény) 
 
 

 

10S A GRAND CANYON S426Q10S 

Mennyire értesz egyet a következő állításokkal? 

Soronként csak egy négyzetet jelölj meg! 
  

Teljesen 
egyetértek Egyetértek 

Nem értek 
egyet 

Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

a) A kövületek módszeres vizsgálata fontos. 
1 2 3 4 

b) Tudományos tényekre kell alapozni azokat 
az intézkedéseket, amelyeknek az a célja, 
hogy megóvják a nemzeti parkokat a 
károktól.  

1 2 3 4 

c) A geológiai rétegek tudományos vizsgálata 
fontos. 1 2 3 4 
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MARY MONTAGU 
Olvasd el az alábbi újságcikket, és válaszolj az azt követő kérdésekre! 

A HIMLŐOLTÁS TÖRTÉNETE 

Mary Montagu gyönyörű nő volt. Túlélte az 1715-ös himlőjárványt, de a testét borító 
himlőhelyek megmaradtak. Amikor 1717-ben Törökországban élt, megvizsgálta az ott 
széles körben alkalmazott, oltásnak nevezett módszert. A kezelés abból állt, hogy 
egészséges fiatal emberek bőrébe egy karcolással legyengített himlővírust juttattak, akik 
ettől rövid időre megbetegedtek, de ez a betegség az esetek többségében enyhe lefolyású 
volt.  

Mary Montagu annyira meg volt győződve az oltásos módszer biztonságos voltáról, 
hogy fiát és lányát is beoltatta. 

1796-ban Edward Jenner a himlővel rokon betegséget okozó vírust, tehénhimlőt, 
használt oltóanyagként a himlő elleni antitestek termeléséhez. A himlővírus-oltáshoz 
képest ennek a kezelésnek kevesebb a mellékhatása, és a kezelt személy nem fertőzhet 
meg másokat. Ez a kezelés himlőoltás néven vált ismertté. 

2. kérdés: MARY MONTAGU S477Q02 

Milyen típusú betegségek ellen lehet beoltani az embereket? 

A Az örökölt betegségek ellen, mint például a vérzékenység. 
B Vírus okozta megbetegedések ellen, mint például a gyermekbénulás. 
C A szervezet működési rendellenességeiből származó betegségek ellen, mint például a 

cukorbetegség. 
D Bármilyen nem gyógyítható betegség ellen. 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

B – Vírus okozta megbetegedések ellen, mint például a gyermekbénulás. 
 

 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: jelenségek természettudományos magyarázata 
Tudásterület: élő rendszerek 
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 436 
Helyes válaszok aránya: 74,87% (OECD-átlag), 68,99% (magyar eredmény) 
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3. kérdés: MARY MONTAGU S477Q03 

Ha az állatok vagy az emberek bakteriális fertőzést kapnak, és utána meggyógyulnak, akkor ugyanaz a 
fajta baktérium általában nem fertőzi meg őket még egyszer. 

Mi ennek az oka? 

A A szervezet megöli az összes olyan baktériumot, amelyek hasonló megbetegedést okozhatnak. 
B A szervezet antitesteket termel, amelyek az összes ilyen fajtájú baktériumot megölik, mielőtt azok 

szaporodnának. 
C A vörösvérsejtek megölik az összes hasonló betegségért felelős baktériumot. 
D A vörösvérsejtek felfogják és eltüntetik a szervezetből az összes ilyen fajta baktériumot. 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

B – A szervezet antitesteket termel , amelyek az összes ilyen fajtájú baktériumot megölik, mielőtt azok 
szaporodnának. 

 
 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: jelenségek természettudományos magyarázata 
Tudásterület: élő rendszerek 
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 431 
Helyes válaszok aránya: 75,12% (OECD-átlag), 70,60% (magyar eredmény) 
 
 
 

 

4. kérdés: MARY MONTAGU S477Q04 –  0   1   9 

Adj magyarázatot arra, hogy miért különösen javasolt a kisgyerekek és az idősek influenza elleni 
védőoltása! 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

Azok a válaszok, amelyek a fiatalok és/vagy az idősek gyengébb immunrendszerét említik, vagy erre 
utalnak.  
 

• Ezek az emberek kevésbé ellenállóak a betegségekkel szemben. 
• A fiatalok és az idősek szervezete nem tud olyan hatékonyan harcolni a betegségek ellen, mint 

másoké.  
• Ők nagyobb valószínűséggel kapják el az influenzát. 
• Ha influenzásak lesznek, akkor az súlyosabb lefolyású, mint másoknál. 
• Mert a kisgyerekek és az idős emberek szervezete gyengébb. 
• Az idős emberek könnyebben megbetegednek. 

 
 
Kérdéstípus: nyílt végű kérdés 
Kompetencia: jelenségek természettudományos magyarázata 
Tudásterület élő rendszerek 
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 507 
Helyes válaszok aránya: 61,72% (OECD-átlag), 75,44% (magyar eredmény) 
 
 
 

 
 

10S kérdés: MARY MONTAGU S477Q10S 

Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal? 

Csak egy négyzetet jelölj meg minden sorban! 
  

Teljesen 
egyetértek Egyetértek 

Nem értek 
egyet 

Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

a) Helyeslem, hogy a kutatók védőoltásokat 
fejlesszenek ki új influenzavírus-törzsek 
ellen. 

1 2 3 4 

b) A betegségek okát csak tudományos 
kutatásokkal lehet megtalálni. 1 2 3 4 

c) Tudományos kutatásokat kellene folytatni 
a betegségek alternatív kezeléséről.  1 2 3 4 
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TESTEDZÉS 
A rendszeres, de mértéktartó testedzés jót tesz az egészségünknek. 

1. kérdés: TESTEDZÉS S493Q01 

Melyek a rendszeres testedzés előnyei? Minden kérdésnél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ!  

Megvan-e a rendszeres testedzésnek ez az előnye? Igen vagy nem? 

A testedzés segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket. Igen/Nem 

A testedzés következménye az egészséges étkezés. Igen/Nem 

A testedzés segít abban, hogy elkerüljük az elhízást. Igen/Nem 

 

KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

Mindhárom válasz helyes, ebben a sorrendben: igen, nem, igen. 
 
 
 
 
Kérdéstípus: komplex feleletválasztós kérdés 
Kompetencia: jelenségek természettudományi magyarázata 
Tudásterület: élő rendszerek  
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: személyes 
Nehézség: 545 
Helyes válaszok aránya: 52,62% (OECD-átlag), 69,54% (magyar eredmény) 
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3. kérdés: TESTEDZÉS S493Q03 

Mi történik, ha izmainkat eddzük? Minden kérdésnél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Megtörténik-e ez az izmok edzése közben? Igen vagy nem? 

Az izom vérkeringése javul. Igen/Nem 

Az izmokban zsír keletkezik. Igen/Nem 

 

KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

Mindkét válasz helyes, ebben a sorrendben: igen, nem. 
 
 
 
 
Kérdéstípus: komplex feleletválasztós kérdés 
Kompetencia: jelenségek természettudományi magyarázata 
Tudásterület: élő rendszerek  
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: személyes 
Nehézség: 386 
Helyes válaszok aránya: 82,39% (OECD-átlag), 90,80% (magyar eredmény) 
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5. kérdés: TESTEDZÉS S493Q05 –  01  11  12  99 

Miért kell szaporábban vennünk a levegőt testedzés közben, mint pihenéskor? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

Azért, hogy kilélegezzük a vér megnövekedett szén-dioxid-tartalmát, és több oxigént biztosítsunk a 
testnek. [A „levegő” nem fogadható el a „szén-dioxid” vagy „oxigén” helyett.] 

 
• Amikor edzünk, több oxigént fogyasztunk, és több szén-dioxid termelődik. Ez a lélegzés lényege.  
• A gyorsabb légzés lehetővé teszi, hogy több oxigén kerüljön a vérbe, és több szén-dioxid 

távozzon. 

Azért, hogy csökkentsük a testünkben megnövekedett széndioxid-szintet, vagy hogy több oxigént 
biztosítsunk testünknek, de nem mindkettő. [A „levegő” nem fogadható el a „szén-dioxid” vagy 
„oxigén” helyett.] 

 
• Azért, mert meg kell szabadulnunk a felhalmozódott szén-dioxidtól. 
• Azért, mert az izmoknak oxigénre van szükségük. [Ez magában foglalja azt, hogy a testünknek 

több oxigénre van szüksége, amikor testedzést végzünk (izmainkat használjuk).] 
• Mert a testedzés elfogyasztja az oxigént. 
• Sokkal erősebben lélegzünk, mert több oxigént lélegzünk be a tüdőnkbe. [Szegényes 

megfogalmazás, de felismeri, hogy így több oxigénnel leszünk ellátva.] 
• Mivel nagyon sok energiát használunk fel, a testünknek is kétszer vagy háromszor annyi levegőt 

kell felvennie. Az is szükséges, hogy a szén-dioxid eltávozzon a szervezetünkből. [A második 
mondat miatt jó a válasz – beleérthető, hogy a szokásosnál több szén-dioxidnak kell távoznia a 
szervezetből. Az első mondat ennek nem mond ellent, de önmagában rossz válasznak minősülne.] 

 
 
 
 
Kérdéstípus: nyílt végű kérdés 
Kompetencia: jelenségek természettudományi magyarázata 
Tudásterület: élő rendszerek 
Alkalmazási terület: egészség 
Kontextus: személyes 
Nehézség: 583 
Helyes válaszok aránya: 45,15% (OECD-átlag), 45,99% (magyar eredmény) 
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SAVAS ESŐ 
Az alábbi képen kariatidáknak nevezett szobrokat látsz, amelyeket Athénban az Akropoliszon 
helyeztek el 2500 évvel ezelőtt. A szobrokat márványból készítették. A márvány nevű kőzet 
tulajdonképpen kalcium-karbonát.  

1980-ban az eredeti szobrokat az Akropolisz múzeumába tették át, és az eredetieket másolatokkal 
helyettesítették. Az eredeti szobrokat ugyanis megtámadta a savas eső. 

2. kérdés: SAVAS ESŐ S485Q02 – 0 1 2 9  

A normális eső enyhén savas, mivel elnyel valamennyit a levegőben lévő szén-dioxidból. A savas eső 
több savat tartalmaz, mint a normál eső, mert olyan gázokat is elnyel, mint a kénoxidok és a 
nitrogénoxidok. 

Honnan kerülnek a levegőbe ezek a kénoxidok és nitrogénoxidok?  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 



KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

Az alábbiak közül bármelyiket említi: autók kipufogógázaiból, gyárak füstjéből, ásványi eredetű 
energiahordozók égéséből (mint amilyen az olaj vagy a szén), vulkáni gázokból és hasonlókból. 

 
• A szén és a gáz égéséből. 
• A levegőben lévő oxidok a gyárak és ipartelepek légszennyezéséből kerülnek a levegőbe. 
• Vulkánokból. 
• Az erőművek füstjéből. [Az „erőművek”-et érthetjük úgy, hogy a diák az ásványi eredetű 

energiahordozókat égető erőművekre gondol.] 
• Olyan anyagok elégetéséből származnak, amelyek ként és nitrogént tartalmaznak. 

Részlegesen jó válasz 

Azok a válaszok, amelyek egy helyes és egy helytelen légszennyezési forrást is tartalmaznak. 
 
• Ásványi tüzelőanyagokból és nukleáris erőművekből. [A nukleáris erőművek nem forrásai a savas 

esőnek.] 
• Az ózonból, az atmoszférából, valamint a Föld felé haladó meteorokból származó oxidok. 

Továbbá az ásványi anyagok égéséből. 

Azok a válaszok, amelyek a „légszennyezés”-re hivatkoznak, de nem neveznek meg olyan 
szennyezésforrást, amely a savas eső lényeges oka lenne.  

 
• Légszennyezés. 
• Általában a környezetből, a légtérből, amelyben élünk, pl. a légszennyezés. 
• Gázosításból, légszennyezésből, tüzekből, cigarettából. [Nem világos, mit ért „gázosításon”, a tűz 

nem eléggé pontos meghatározás, a cigarettafüst pedig nem tartozik a savas eső lényeges kiváltó 
okai közé.] 

• Olyan légszennyezésekből, mint a nukleáris erőműveké. 

Megjegyzés: A „légszennyezés” puszta megemlítése elegendő a részlegesen jó válasz eléréséhez.  
 
 
 
 
Kérdéstípus: nyílt végű kérdés 
Kompetencia: jelenségek természettudományos magyarázata 
Tudásterület: fizikai rendszerek 
Alkalmazási terület: veszélyek 
Kontextus: társadalmi 
Nehézség: 532 
Helyes válaszok aránya:57,70 % (OECD-átlag), 69,16% (magyar eredmény) 
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3. kérdés: SAVAS ESŐ S485Q03 

Egy márványdarab 2,0 grammot nyom, mielőtt egy éjszakára betesszük az ecetbe. A darabkát másnap 
kivesszük és megszárítjuk. Mekkora lesz ekkor a megszárított márványdarab tömege?  

A Kevesebb mint 2,0 gramm. 
B Pontosan 2,0 gramm 
C 2,0 és 2,4 gramm között. 
D Több mint 2,4 gramm. 

 

KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

A – Kevesebb mint 2,0 gramm  

 
 
 
Kérdéstípus: feleletválasztós 
Kompetencia: természettudományi bizonyítékok alkalmazása 
Tudásterület: fizikai rendszerek 
Alkalmazási terület: veszélyek 
Kontextus:személyes 
Nehézség: 460 
Helyes válaszok aránya: 66,73% (OECD-átlag), 71,69% (magyar eredmény) 
 

 

 

5. kérdés: SAVAS ESŐ S485Q05 – 0 1 2 9  

A fenti kísérletet végző tanulók egy éjszakára tiszta (desztillált) vízbe is belehelyeztek 
márványdarabkákat.  

Magyarázd meg, miért volt szükség a kísérletben erre a lépésre! 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

Hogy összehasonlítsák az ecet+márvány kísérlettel, és ezáltal bizonyítsák, hogy a sav (ecet) szükséges 
a reakció végbemeneteléhez. 

 
• Hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az esővíznek savasnak kell lennie, mint amilyen a savas 

eső, hogy megtörténjen ez a reakció. 
• Mert ez igazolja azt, hogy a márványdarabka nem reagál bármely folyadékkal, mivel a víz 

semleges. 

Részlegesen jó válasz 

Hogy összehasonlítsák a ecet+márvány kísérlettel, de nem derül ki világosan, hogy ezt azért csinálták, 
hogy bebizonyítsák, hogy sav (ecet) szükséges a reakcióhoz.  

 
• Hogy összehasonlítsák a másik kémcsőreakcióival. 
• Hogy megtudják, mutat-e változást a márványdarabka tiszta vízben. 
• A diákoknak azért volt szükségük erre a lépésre, hogy megmutassák, mi történik, amikor rendes 

eső esik a márványra. 
• Mert a desztillált víz nem sav. 
• Kontrollként szolgált. 
• Hogy látható legyen a különbség a normál víz és a savas víz (ecet) között. 
 

 
 
Kérdéstípus: nyílt végű kérdés 
Kompetencia: természettudományi problémák felismerése 
Tudásterület: természettudományi kutatás 
Alkalmazási terület: veszélyek 
Kontextus: személyes 
Nehézség: teljes értékű válasz: 717; részlegesen jó válasz: 513 
Helyes válaszok aránya: 35,57 % (OECD-átlag), 27,19% (magyar eredmény) 
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10N kérdés: SAVAS ESŐ S485Q10N 

Mennyire érdekesek számodra az alábbi témák? 

Minden sorban csak egy négyzetet jelölj meg! 
  Nagyon Közepesen Kevéssé Nem 

a) Tudni azt, mely emberi tevékenységek 
járulnak hozzá leginkább a savas esők 
kialakulásához. 

1 2 3 4 

b) Többet tudni olyan eljárásokról, amelyek 
minimálisra csökkentik azon gázok 
kibocsátását, amelyek savas esőt okoznak. 

1 2 3 4 

c) Megérteni azokat a módszereket, 
amelyekkel a savas esők által rongált 
épületeket helyre lehet hozni. 

1 2 3 4 

 

10S kérdés: SAVAS ESŐ S485Q10S 

Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal? 

Minden sorban csak egy négyzetet jelölj meg! 
  

Teljesen 
egyetértek Egyetértek 

Nem értek 
egyet 

Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

a) Az ősi romok megóvásánál tudományos 
bizonyítékokra építve kell megállapítani a 
károsodás okait. 

1 2 3 4 

b) A savas esők okaira vonatkozó 
kijelentéseknek tudományos kutatáson kell 
alapulniuk.  

1 2 3 4 

 



ÜVEGHÁZHATÁS 
Olvasd el a szöveget, és válaszolj az azt követő kérdésekre! 

AZ ÜVEGHÁZHATÁS: VALÓSÁG VAGY CSAK FELTEVÉS? 

Az élőlényeknek az életben maradásukhoz energiára van szükségük. A földi életet tápláló energia a 
Napból származik, amely energiát sugároz az űrbe. Ennek az energiának csak egy parányi része éri el 
a Földet. 

A Föld légköre védőtakaróként veszi körül bolygónk felszínét. Megakadályozza azokat a 
hőmérséklet-változásokat, amelyek egy levegő nélküli térben bekövetkeznének.  

A Nap által kibocsátott energia legnagyobb része áthatol a Föld légkörén. A Föld felszíne ennek az 
energiának egy részét elnyeli, egy másik részét visszaveri. E visszavert energia egy részét viszont az 
atmoszféra nyeli el. 

Mindezek eredményeképpen a földfelszín hőmérséklete magasabb, mint amekkora a légkör nélkül 
lenne. A Föld légköre tehát ugyanolyan hatást hoz létre, mint az üvegházak, ezért nevezik ezt a 
jelenséget üvegházhatásnak. 

Az üvegházhatás a XX. század során egyre nagyobb szerepet játszik. 

Kétségtelen tény, hogy a Föld légkörének átlaghőmérséklete megnőtt. Az újságokban, folyóiratokban 
gyakran a megnőtt szén-dioxid-kibocsátást teszik felelőssé a századunkban tapasztalható 
felmelegedésért. 



Csaba középiskolás diák. Felkeltette az érdeklődését, hogy vajon milyen összefüggés van a Föld 
légkörének átlaghőmérséklete és a Földön kibocsátott szén-dioxid mennyisége között. 

A könyvtárban a következő két grafikont találta. 

 

 

Csaba a két grafikon alapján arra a következtetésre jutott, hogy a földi légkör átlaghőmérséklete 
biztosan a szén-dioxid-kibocsátás növekedése miatt emelkedik. 
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3. kérdés: ÜVEGHÁZHATÁS S114Q03- 01  02  11  12  99 

Hogyan támasztják alá a grafikonok Csaba következtetését? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

Az (átlag)hőmérséklet és a szén-dioxid-kibocsátás növekedésére is hivatkozik. 
• Ahogy a kibocsátás növekedett, a hőmérséklet is növekedett.  
• Mindkét grafikon növekedést mutat. 
• Mert 1910-től mindkét grafikon növekedni kezdett. 
• A hőmérséklet emelkedett, amikor CO2-ot bocsátanak ki. 
• A grafikon görbéi együtt növekednek. 
• Minden növekszik. 
• Több CO2 kibocsátás, magasabb hőmérséklet. 

A hőmérséklet és a szén-dioxid-kibocsátás közötti pozitív kapcsolatra (általánosságban) utal. 
�����"0

Megjegyzés: Ide azok a válaszok tartoznak, amelyekben olyan kifejezéseket használnak a diákok, 
mint ‘egyenesen arányos’ vagy ‘hasonló alakú’. A következő példaválaszok annak ellenére, hogy 
nem abszolút jók, elegendő értésről tanúskodnak ahhoz, hogy elfogadjuk őket. 

• A CO2 mennyisége és a Föld átlaghőmérséklete egyenesen arányos. 
• Hasonló az alakjuk, és ez mutatja az összefüggést. 

 
 
Kérdéstípus: nyílt végű kérdés 
Kompetencia: természettudományi bizonyíték használata 
Tudásterület: természettudományi magyarázatok 
Alkalmazási terület: környezet 
Kontextus: globális 
Nehézség: 529 
Helyes válaszok aránya: 53,95% (OECD-átlag), 49,88% (magyar eredmény) 
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4. kérdés: ÜVEGHÁZHATÁS S114Q04-    0  1  2  9 

Egy másik diák, Judit nem ért egyet Csabával. Összehasonlítva a két grafikont, úgy véli, hogy a 
grafikonok bizonyos részei nem támasztják alá Csaba következtetését. 

Szerinted a grafikonok mely része nem támasztja alá Csaba következtetését?  

Válaszodat indokold! 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

A grafikonok egy olyan részletére utal, ahol nem mind a két görbe csökken vagy nő, és ennek 
megfelelő a magyarázat. 

• (kb.) 1900–1910 között a CO2 szintje nőtt, miközben a hőmérséklet csökkent. 
• 1980–1983 között a szén-dioxid csökkent a hőmérséklet pedig nőtt. 
• Az 1800-as években a hőmérséklet nagyjából egyforma volt, de az első grafikon tovább 

növekedett. 
• 1950 és 1980 között a hőmérséklet nem nőtt, de a CO2 igen. 
• 1940-től 1975-ig a hőmérséklet nagyjából változatlan volt, de a szén-dioxid-kibocsátás  

meredeken nőtt. 
• 1940-ben a hőmérséklet sokkal magasabb volt, mint 1920-ban, pedig a szén-dioxid-kibocsátás  

hasonló mértékű volt. 

Részlegesen jó válasz 

Jó periódust jelöl meg indoklás nélkül. 
• 1930–1933 
• 1910 előtt 

Egyetlen évet ír [nem egy időintervallumot], de jó a magyarázat. 
• 1980-ban a kibocsátás alacsony volt, de a hőmérséklet emelkedett. 

Olyan példát hoz fel, amely nem támasztja alá Csaba következtetését, ám hibázik az időszak 
megjelölésében. [Megjegyzés: kell, hogy látszódjon a hiba, pl. a grafikonon látszik, hogy jó területet 
jelölt meg, és akkor hibázott, amikor szövegesen leírta a választ.] 

• 1950 és 1960 között a hőmérséklet csökkent és a szén-dioxid-kibocsátás növekedett. 

Utal a két görbe közötti különbségre az időszak megnevezése nélkül.  
• Bizonyos helyeken a hőmérséklet akkor is nő, ha a kibocsátás csökken. 
• Korábban kicsi volt a kibocsátás, de a hőmérséklet mégis magas volt.  
• Amikor az 1-es grafikonon tartós növekedés látható, nincs növekedés a 2-es grafikonon, 

változatlan marad. [Megjegyzés: “Összességében” változatlan marad.] 
• Mert kezdetben a hőmérséklet még magas ott, ahol a szén-dioxid nagyon alacsony. 



A grafikon egy rendellenességére utal. 
• 1910 körül a hőmérséklet lezuhant, és egy ideig állandó maradt. 
• A második grafikon szerint kicsivel 1910 előtt csökkent a Föld légkörének a hőmérséklete. 

Utal a grafikonok közötti különbségre, de a magyarázat szegényes. 
• 1940-es években nagy volt a hőség de nagyon alacsony volt a szén-dioxid szintje. [Megjegyzés: A 

magyarázat elég szegényes, de az említett különbség világos.] 
 
 
 
 
Kérdéstípus: nyílt végű kérdés 
Kompetencia: természettudományi bizonyíték használata 
Tudásterület: természettudományi magyarázatok 
Alkalmazási terület: környezet 
Kontextus: globális 
Nehézség: teljes értékű válasz: 659; részlegesen jó válasz: 568 
Helyes válaszok aránya: 34,48% (OECD-átlag), 30,98% (magyar eredmény) 
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5. kérdés: ÜVEGHÁZHATÁS S114Q05- 01  02  03  11  12  99 

Csaba kitart azon véleménye mellett, hogy a légkör felmelegedése a szén-dioxid-kibocsátás 
növekedésének köszönhető. Judit szerint azonban Csaba következtetése elhamarkodott. Így 
figyelmezteti a fiút: „Mielőtt elfogadnád ezt a következtetést, biztosnak kell lenned abban, hogy a 
üvegházhatást befolyásoló többi tényező a felmelegedéssel egy időben állandó volt.” 

Nevezz meg egy olyan tényezőt, amelyre Judit gondolhatott! 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

A Napból érkező energiára/sugárzásra utaló tényezőt ad meg. 
• A nap melege és talán a Föld változó helyzete. 
• A Földről visszaverődő energia. [Feltételezve, hogy a diák az “a Földről”-t “a földről” 

értelemben használja. 

Egy természetes összetevőre vagy egy lehetséges szennyezőanyagra vonatkozó tényezőt ad meg. 
• A levegőben lévő vízpára. 
• A felhők. 
• Olyan dolgok, mint a vulkáni kitörések. 
• A légkör szennyeződése (gáz, üzemanyag). 
• A kibocsátott gáz mennyisége. 
• Freonok. 
• Az autók száma. 
• Az ózon (a levegő komponenseként említve). [Megjegyzés: az elvékonyodásra vonatkozó válaszok 

rossznak minősülnek.] 
 
 
 
 
Kérdéstípus: nyílt végű kérdés 
Kompetencia: jelenségek természettudományi magyarázata 
Tudásterület: a Föld és a világegyetem rendszerei 
Alkalmazási terület: környezet 
Kontextus: globális 
Nehézség: 709 
Helyes válaszok aránya: 18,91% (OECD-átlag), 17,18 (magyar eredmény) 
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