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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
- A feladatokat olvassa el figyelmesen, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! 
- Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! 
- Az írásbeli vizsgán nem programozható számológép, körző és vonalzó használható! 
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Teszt jellegű feladatok       Összesen: 40 pont 
 

I. Az alábbi feladatoknál válassza ki a helyes válasz betűjelét, és azt írja a kipontozott 
helyre!         Összesen: 30 pont 
(Minden helyes válasz: 2 pontot ér!) 

 
 

A   ha 1., 2., 3., igaz  
B   ha 1., 3., igaz  
C   ha 2., 4. igaz  
D   ha 4.  igaz  
E   ha 1., 2., 3., 4. igaz  

 
 
1. A populációk egyedszáma: 

1. a születésekkel növekszik 
2. a bevándorlásokkal csökken 
3. a halálozásokkal csökken 
4. a kivándorlással növekszik 

 
2. A populációra ható környezeti tényező: 

1. a talaj kémhatása 
2. az éghajlat 
3. a társulás összetétele 
4. bármelyik, ha korlátozó tényező 

 
3. A védett területek fenntartása érdekében: 

1. mindegyiket be kell keríteni 
2. minden emberi tevékenységet be kell tiltani 
3. a gyomnövényeket vegyszerrel ki kell irtani 
4. idegen fajok behurcolását, betelepítését meg kell akadályozni 

 
4. Az ivóvíz nem tartalmazhat: 

1. kálcium-ionokat 
2. kórokozókat 
3. vasvegyületet 
4. higanyt 

 
5. A nádas növényzete: 

1. beépíti szervezetébe a növényi tápanyagokat 
2. csökkenti a víz nitrát és foszfáttartalmát 
3. állattársulások élőhelye 
4. szennyezi a vizet 

 
6. Az eutrofizálódás okai: 

1. a növényi tápanyagok feldúsulása 
2. szervetlen nitrogén és foszforvegyületek mennyiségének a növekedése 
3. szennyvíztisztítás hiánya 
4. oxigénhiány 
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7. A világörökségi helyek: 

1. történelmi, kulturális vagy természeti értékei kiemelt jelentőségűek 
2. Magyarországon eddig csak Hollókő és Pannonhalma került fel a listára 
3. kijelölését az UNESCO Világörökségi Bizottság végzi 
4. az egész civilizáció szempontjából nem jelentősek 

 
8. A sziklaalakzat: 

1. a föld felszínén található képződmény 
2. a töbör egyik jellegzetes formája 
3. a karsztjelenségek is e csoportba tartoznak 
4. helyben nem őrizhetők meg 

 
9. Igaz-e, hogy: 

1. Magyarországon a közműolló záródik 
2. az ivóvíz nem tartalmazhat higanyt 
3. a minamata kór okozója a metil-higany 
4. a methemoglobinémia nemcsak a csecsemőkre veszélyes 

 
10. A települési szilárd hulladék minősége és mennyisége függ: 

1. a keletkezés helyétől 
2. a keletkezés idejétől 
3. az életmódtól 
4. a fűtési módtól 

 
11. A települési szilárd hulladékok kémiai jellemzői: 

1. a fertőzőképesség 
2. a pH 
3. a nedvességtartalom 
4. a N-P-K tartalom 

 
12. Az emisszió: 

1. a szennyezőanyag kibocsátása 
2. csak gázokra vonatkozó érték 
3. tömegáramának mértékegysége kg/h 
4. csak általános technológiai határértékekkel szabályozott 

 
13. A szűrés: 

1. fizikai eljárás 
2. a sűrűségkülönbség elvén alapul 
3. egyik berendezése a rács 
4. aerob eljárás 
 

14.  A derítés során: 
1. a szennyvizet a csatornázatlan területen egy föld alatti tárolóban kezeljük 
2. főként felszíni vízből kívánunk ivóvizet előállítani 
3. biológiai folyamatok játszódnak le 
4. a kolloid méretű, nem ülepedő lebegő szennyező anyagot vegyszeres kezelést 

követően ülepítjük 
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15. Melyek a folyékony formában használatos fertőtlenítőszerek? 

1. A nátrium-hidroxid. 
2. Az ózon. 
3. A klórmész. 
4. A nátrium-hipoklorit. 

 
 
 

II. Az alábbi feladatokban húzza alá a helyes választ!  Összesen: 10 pont 
(Minden helyes válasz: 1 pontot ér!) 

 
 
1. Milyen talaj-, illetve kőzetviszonyok között található a karsztvíz? 

a) A homokkőben. 
b) A nagyszemcsés vízadó talajrétegben. 
c) A mészkő hegységekben. 
d) A bazalt hegységekben. 

 
2. Melyik vízféleség helyezkedik el két vízzáró réteg között? 

a) A parti szűrésű víz. 
b) A rétegvíz. 
c) A talajvíz. 
d) A karsztvíz. 

 
3. Mi a vízválasztó? 

a) A vízgyűjtő terület határa, ahonnan a vizek már két különböző befogadóba folynak le. 
b) A vízgyűjtő terület legmélyebb részein lévő időszakos vagy állandó vízfolyás, ahová a 

vízgyűjtő területről az összes víz lefolyik. 
c) A vízgyűjtő területeket elválasztó mély terepalakulatok, vápák. 

 
4. Mekkora az álló vízmércén egy beosztás értéke? 

a) 1 cm 
b) 2 cm 
c) cm8  
d) 10 cm 

 
5. Mi a vízállás? 

a) A vízmérce nulla beosztása és a vízszint közötti függőleges távolság. 
b) A keresztszelvényben mért legnagyobb vízmélység. 
c) A keresztszelvényben az észleléskor mért legnagyobb vízmélység. 
d) A vízszint és a mederfenék közötti függőleges távolság. 

 
6. Melyik eszköz alkalmas a vízszint folyamatos regisztrálására? 

a) Az álló vízmérce. 
b) A rajzoló vízmérce. 
c) A fekvő vízmérce. 
d) A lapvízmérce. 
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7. Mit határozunk meg a gravitációs csővezeték hidraulikai ellenőrzésekor? 
a) A csőátmérőt. 
b) A szállított vízhozamot. 
c) A szükséges nyomást. 
d) A helyi veszteségeket. 

 
8. Egy körvezetéknél l1 > l2 és d1 < d2, valamint λ1 = λ2. Hogy alakul a két szakaszon a 

hidraulikai veszteség? 
a. hv1 = hv2 
b. hv1> hv2 
c. hv1 < hv2 
d. 21 hhvhv +=Σ  

 
9. Melyik pont koordinátája derékszögű koordináta-mérésnél az O;O pont? 

a) Az alapvonal elejének. 
b) Az alapvonal végének. 
c) Az első bemért pontnak. 
d) A magassági alappontnak. 

 
10. Hogyan számítjuk ki az iránysík (látsík) magasságát szintezésnél? 

a) Alappont magassága (+) hátra leolvasás. 
b) Alappont magassága (-) hátra leolvasás. 
c) Hátra leolvasás (-) előre leolvasás. 
d) Alappont magassága (+) előre leolvasás. 
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Feladatok        Összesen: 60 pont 
 
1. feladat          (20 pont) 
 
A mellékelt technológiai folyamatábrán a felső sorban (1-6 műtárgyak) egyfajta szennyvíz-
tisztítási, az alsó sorban (7-10 műtárgyak, berendezések) ugyancsak egyfajta iszapkezelési 
technológiát látunk. 
 
Nevezze meg a feltüntetett műtárgyakat, berendezéseket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szennyvíztisztítás:         Iszapkezelés: 
 
1. …………………….   7. ……………………. 
2. …………………….   8. ……………………. 
3. …………………….   9. ……………………. 
4. …………………….   10. ……………………. 
5. …………………….    
6. …………………….    
    
 
A berendezés, műtárgy neve mellett a megfelelő betűvel jelölje, hogy milyen eljárás 
(művelet) történik az adott helyen! 
 

(F) Fizikai eljárás 
(K) Kémiai eljárás 
(B) Biológiai eljárás 
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2. feladat          (5 pont) 
 
Határozza meg a következő fogalmakat! 
 
1. Halobitás:   ………………………………………………………………… 
2. Coli-szám:   ………………………………………………………………… 
3. Adszorpció:   ………………………………………………………………… 
4. Abszorpció:   ………………………………………………………………… 
5. Ökológiai határérték: ………………………………………………………………… 
 
 
3. feladat          (6 pont) 
 
A szennyvíz lúgosságának meghatározása során 50 cm3 vízre átlagosan 12,5 cm3 0,11 
mol/dm3 koncentrációjú HCl mérőoldat fogyott fenolftalein indikátor jelenlétében. 
Számítsa ki a szennyvíz fenolftalein lúgosságát mmol/dm3-ben! 
 
 
4. feladat          (5 pont) 
 
A sósav koncentrációja 91 g/m3 a vizes oldatban. 
MHCl = 36,5 g/mol 
Mekkora az oldat pH-ja? 
 
 
5. feladat          (5 pont) 
 
Töltse ki az alábbi táblázatot! 
 

Légszennyezőanyag Keletkezés forrása Hatása a környezetre, egészségre
Klór   
SO2   
NOx   
Dioxin   
Por   
 
 
6. feladat          (7 pont) 
 
A kén-dioxid 24 órás egészségügyi határértéke 125 μg/m3. 
MSO2 = 64 g/mol 
 
Hány ppm-nek felel meg ez a koncentráció fizikai normál állapotban? 
 
 
7. feladat          (4 pont) 
 
Értelmezze a hulladékjegyzék alábbi jelöléseit! 
 

EWC 1501 10* 
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8. feladat          (8 pont) 
 
Számítsa ki az 50 m·12 m alapterületű, h = 2 m vízmélységű úszómedence fenéklemezére 
ható víznyomás értékét, és a víznyomásból származó koncentrált erő nagyságát kN és MN 
mértékegységben! 
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma 

I. 30  Teszt 
jellegű 

feladatok II. 10   
40   

1. 20   
2. 5   
3. 6   
4. 5   
5. 5   
6. 7   
7. 4  

Feladatsor 

8. 8   

60   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Teszt jellegű feladatok      
Feladatsor      
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 


