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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 

 
- Csak az olvasható írás értékelhető. 
- Ha csak betűt kell beírni, érdemes nyomtatott nagybetűt használni. 
- Javítani lehet, de csak egyértelmű megoldások fogadhatók el. 
- A feladatlapok nyomtatott szövege nem módosítható a célból, hogy a megoldás 

értelmes legyen. 
- „Rövid válasz” alatt a lehető legrövidebb, de a kérdésre azért értelmes választ adó 

megoldást értjük. 
- Szöveg kiegészítésnél ügyeljünk arra, hogy a szavak illeszkedjenek a megadott 

szöveghez. 
- A számítási feladatok megoldásához zsebszámológép (nem programozható) 

használható. 
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A. Teszt jellegű feladatok             Összesen: 40 pont 
 
Jelölje meg a helyes választ! 
Minden helyes válasz 2 pontot ér! 
 

1. Az ökoszisztéma: 
a) egy élőhely élőlényei 
b) a társulások változása 
c) a társulások térbeli elrendeződése 
d) az élettelen környezet és a benne élő társulások alkotta rendszer 
e) a legnagyobb földi ökológiai rendszer 

 
2. A természetes ökoszisztéma: 

a) a legutolsó aspektus, melynek szervesanyag produkciója a legnagyobb 
b) ember által szabályozott 
c) erdő 
d) a szukcessziós folyamat legutolsó társulása 
e) önszabályozó rendszer 

 
3. A kultúrökoszisztéma: 

a) a legutolsó aspektus, melynek szervesanyag produkciója a legnagyobb 
b) ember által szabályozott 
c) erdő 
d) a szukcessziós folyamat legutolsó társulása 
e) önszabályozó rendszer 

 
4. A bioszféra: 

a) egy élőhely élővilága 
b) evolúciós folyamat 
c) élettelen környezet és társulásának kölcsön kapcsolata 
d) a legmagasabb szupraindividuális szerveződési egység 
e) a talaj és a víz élővilága 

 
5. A homoszféra: 

a) a légkör felső rétege 
b) más néven a troposzféra 
c) a Földet körülvevő 2000 km vastag levegőréteg 
d) a légkör alsó rétege, ahol a levegő relatív összetétele állandó 
e) a talaj termékeny rétege 

 
6. Az urbanizáció: 

a) a települések gazdasági-termelési alapfeltételeit jelentő létesítményei 
b) csak a települések mennyiségi növekedése 
c) csak a települések minőségi növekedése 
d) szakaszai a városodás és a városiasodás 
e) a települések termelő létesítményei, melyek káros hatásúak 
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7. Az ülepedő por egészségügyi határértéke lehet: 

a) g/m2 
b) µg/m3 
c) mg/m3 
d) g/30 nap 
e) g/m2 · 30 nap 

 
8. A termelési hulladék: 

a) a technológiai hulladék, amortizációs hulladék és a selejttermék 
b) az ipari hulladékok 
c) csak veszélyes jellemzővel rendelkezik 
d) a termelési technológiákból kikerülő hulladék 
e) mezőgazdasági hulladékok 

 
9. A talaj savanyodását okozhatja: 

a) öntözés 
b) növényvédőszerek használata 
c) műtrágyázás 
d) a gépi talajművelés 
e) sziksók felhalmozódása 

 
10. A szaprobitás: 

a) a vizek kémiai jellemzői 
b) szervesanyag termelőképesség 
c) meghatározása algaszámból történik 
d) a vizek szervesanyag-lebontó képessége 
e) mérgezőképességet jelent 

 
11. Mi az ásványvíz legjellemzőbb tulajdonsága? 

a) nyomással rendelkezik 
b) magas a hőmérséklete 
c) gáztartalmú 
d) magas az oldott anyag tartalma 

 
 
 

12. Mi a termálvíz legjellemzőbb tulajdonsága? 
a) nyomással rendelkezik 
b) magas a hőmérséklete 
c) gáztartalmú 
d) magas az oldott anyag tartalma 

 
13. Mi az artézi víz legjellemzőbb tulajdonsága? 

a) nyomással rendelkezik 
b) magas a hőmérséklete 
c) gáztartalmú 
d) magas az oldott anyag tartalma 
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14. Mi a vízmélység? 
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 

 
15. 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 

 
16. Mikor alakul ki áramló vízmozgás? 

a) a víz középsebesség (vk) = a hullám terjedési sebesség (vH) 
b) vk > vH 
c) vk < vH 
d) ha a Reynolds-szám nagyobb mint 2320 

 
17. Mikor alakul ki rohanó vízmozgás? 

a) a víz középsebesség (vk) = a hullám terjedési sebesség (vH) 
b) vk > vH 
c) vk < vH 
d) ha a Reynolds-szám nagyobb mint 2320 

 
18. Mikor alakul ki turbulens vízmozgás? 

a) a víz középsebesség (vk) = a hullám terjedési sebesség (vH) 
b) vk > vH 
c) vk < vH 
d) ha a Reynolds-szám nagyobb mint 2320 

 
 

19. Milyen módon határozhatjuk meg a vonalszintezés megengedett hibáját? 
a) két mérés (oda-vissza szintezés) eredményének az összehasonlításával 
b) egy erre szolgáló képlettel  
c) az iránysíkból (látsíkból) kivonjuk a hátra leolvasást 
d) az összes hátra leolvasások és az összes előre leolvasások különbsége adja a 

tényleges szintezési hibát 
 

20. Milyen módon határozhatjuk meg a vonalszintezés tényleges hibáját? 
a) két mérés (oda-vissza szintezés) eredményének az összehasonlításával 
b) egy erre szolgáló képlettel  
c) az iránysíkból (látsíkból) kivonjuk a hátra leolvasást 
d) az összes hátra leolvasások és az összes előre leolvasások különbsége adja a 

tényleges szintezési hibát 
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Feladatok               Összesen: 60 pont 
 
 
1. feladat                 8 pont 
Töltse ki az alábbi táblázatot! 
 

Légszennyező anyag A szennyezés leggyakoribb 
forrása 

Hatása a környezetre 

Por   
Kén-dioxid   
Nitrogén oxidok   
Ózon   
 
 
2. feladat                  7 pont 
 
A felszíni vízből vett mintában 50 mg CaSO4-ot, 125 mg Mg(HCO3)2-ot és 100 mg 
Ca(HCO3)2-ot mértek dm3-enként. 
Mennyi a felszíni víz összes keménysége mmol/dm3-ben és nk˚-ban? 
 

mol/g136M
4CaSO = ,   mol/g146M

23 )HCO(Mg = , mol/g162M
23 )HCO(Ca =  

M(CaO) = 56 g / mol 
 
 
3. feladat               8 pont 
 
Egy város iparnegyedében mérték a levegő immisszióját. 
A napi átlagértékek fizikai normál állapotban a következők voltak:  
 CO : 2,4 ppm , SO2 : 0,05 ppm 
 
Túllépik-e a mért értékek az egészségügyi határértékeket? 

Ac = 12 g/mol  , Ao = 16 g/mol  , AS = 32 g/mol 
 
SO2 egészségügyi határértéke: 125 µg/m3 

CO egészségügyi határértéke: 5000 µg/m3 

 
 
4. feladat                 7 pont 
 
Adja meg az alábbi hangtani alapfogalmak jelölését és mértékegységeit! 
 

alapfogalom jelölés mértékegység 
hangnyomás   
hangintenzitás szint   
hanghullámhossz   
hangsebesség   
hangintenzitás   
hangteljesítmény   
hangmagasság   
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5. feladat         összesen: 10 pont 
A mellékelt teltségi grafikon felhasználásával válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
 
 a)  Milyen teltségi értéknél (vízszintmagasság %-ban) szállítja a 
                 körszelvényű gravitációs csatorna a legnagyobb vízhozamot? 
 
               …………………………………………………………...…… 
 
 b)  Milyen teltségi értéknél (vízszintmagasság %-ban) folyik 
                 legnagyobb sebességgel a víz a körszelvényű gravitációs  
                 csatornában? 
 
      ..……………………………………………………………… 
 
 c)  Ha az 1 m átmérőjű gravitációs csatornában 40 cm a 
                vízmélység, akkor a szállított vízhozam hány százaléka a telt 
                szelvénnyel szállított vízhozamnak? 
 
      ……………………………………………………………….. 
 
 d)  Ha az 1 m átmérőjű gravitációs csatornában 40 cm a 
                vízmélység, akkor a kialakuló vízsebesség hány százaléka lesz 
                a telt szelvénynél kialakult vízsebességnek? 
 
      ………………………………………………………………… 
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6. feladat         összesen: 5 pont 
 
Kösse össze egy vonallal a tisztítás-technológiai műtárgy (berendezés) megnevezését és a 
műtárgyban (berendezésben) lejátszódó eljárást (műveletet)! 
 
 Tisztítás-technológiai műtárgyak  Eljárások (műveletek): 
                      (berendezések): 
 
 homokfogó        anareob lebontás 
 eleveniszapos medence      aerob lebontás 
 iszaprothasztó        ülepítés 
 fertőtlenítő medence       víztelenítés 
 szalagszűrőprés       kémiai oxidáció 
 
7. feladat         összesen: 10 pont 
 
Válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
 

a) Álló lapvízmércén mekkora egy beosztás? 
b) A vízmércén lévő számoknak mi a mértékegysége? 
c) Olvassa le az ábrázolt vízmércén a bejelölt vízállásokat (a mértékegységeket is 

tüntesse fel)! 
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8. feladat         összesen: 5 pont 
 
Az öntözővíz minősítési határértéke szerint minden talajféleségnél alkalmazható az a víz, 
melynek összes sótartalma kisebb 500 mg/dm3-nél. Alkalmazható-e öntözővízként az a víz, 
melyről a következő mérési adatokat kaptuk: 
 

 jele mennyiség 
a bepárlóedény tömege m1 89,4863 g 
bepárlóedény és bepárlási maradék m2 89,5244 g 
vízminta v 100 cm3 
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma
Teszt 

jellegű 
feladatok 

Teszt (1-20) 40  40   

1. feladat 8   
2. feladat 7  
3. feladat 8  
4. feladat 7   
5. feladat 10   
6. feladat 5   
7. feladat 10   

Feladatsor 

8. feladat 5   

60   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
    Dátum: ................................. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Teszt jellegű feladatok      
Feladatsor      
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 


