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A Grand Canyon S426

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 oldalról készült képet! A kanyon falán több 
különböző kőzetréteg látható. 

Mészkő A 

Agyagpala A 

Mészkő B  

Agyagpala B 

Kristályos pala és gránit 

1. kérdés: A Grand Canyon S426Q031. 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 
hőmérsékletváltozás 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. 

A GRAND CANYON 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. 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, ami később visszahúzódott. 
D Néhány tengeri állat szárazföldön élt, mielőtt a tengerbe vándorolt. 

A GRAND CANYON 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

1. 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 
hőmérsékletváltozás 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. 

A GRAND CANYON 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. 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, ami később visszahúzódott. 
D Néhány tengeri állat szárazföldön élt, mielőtt a tengerbe vándorolt. 

A GRAND CANYON 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: A Grand Canyon S426Q05

1. 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 
hőmérsékletváltozás 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. 

A GRAND CANYON 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. 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, ami később visszahúzódott. 
D Néhány tengeri állat szárazföldön élt, mielőtt a tengerbe vándorolt. 

A GRAND CANYON 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

1. 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 
hőmérsékletváltozás 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. 

A GRAND CANYON 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. 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, ami később visszahúzódott. 
D Néhány tengeri állat szárazföldön élt, mielőtt a tengerbe vándorolt. 

A GRAND CANYON 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

3. kérdés: A Grand Canyon S426Q073. 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. 

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

A 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 

A GRAND CANYON 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

 

 

Kódolás

3. 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. 

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

A 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 

A GRAND CANYON 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

 

 

Vissza a Tartalomhoz
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Ajakfény S470

S470LpStk_HUN 

AJAKFÉNY 
Az alábbi táblázat két, otthon elkészíthető kozmetikum receptjét tartalmazza. 

Az ajakrúzs keményebb, mint az ajakfény, amely puha és krémszerű. 

Ajakfény 

Összetevők: 
5 g ricinusolaj 
0,2 g méhviasz 
0,2 g pálmaviasz 
1 kávéskanál színezőanyag 
1 csepp ételízesítő 
 
Elkészítés: 
Melegítse fel az olajat és a viaszokat 
vízfürdőben, amíg sima keveréket nem 
kap! Azután adja hozzá a színezőanyagot 
és az ízesítőt, és keverje el az egészet! 

Ajakrúzs 

Összetevők: 
5 g ricinusolaj 
1 g méhviasz  
1 g pálmaviasz 
1 kávéskanál színezőanyag 
1 csepp ételízesítő 
 
Elkészítés: 
Melegítse fel az olajat és a viaszokat 
vízfürdőben, amíg sima keveréket nem 
kap! Azután adja hozzá a színezőanyagot 
és az ízesítőt, és keverje el az egészet!  
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1. kérdés: Ajakfény S470Q01

S470LpStk_HUN 

1. kérdés: AJAKFÉNY S470Q01 – 0 1 9  

Amikor ajakfényt vagy ajakrúzst készítünk, összekeverjük az olajat a viaszokkal. 
A színezőanyagot és az ízesítőt később keverjük a masszához.  

A fenti recept szerint készült ajakrúzs kemény és nehezen kenhető. Hogyan 
változtatnád meg az összetevők arányát, ha puhább ajakrúzst szeretnél készíteni? 

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

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

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

AJAKFÉNY 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszban utalás történik arra, hogy kevesebb viaszt ÉS/VAGY több 
olajat kellene hozzáadni.  
 Kicsit kevesebb méh- és pálmaviasz kellene bele. 
 Több ricinusolaj kell hozzá. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 Tovább kellene melegíteni a keveréket, akkor megpuhulna. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S470LpStk_HUN 

1. kérdés: AJAKFÉNY S470Q01 – 0 1 9  

Amikor ajakfényt vagy ajakrúzst készítünk, összekeverjük az olajat a viaszokkal. 
A színezőanyagot és az ízesítőt később keverjük a masszához.  

A fenti recept szerint készült ajakrúzs kemény és nehezen kenhető. Hogyan 
változtatnád meg az összetevők arányát, ha puhább ajakrúzst szeretnél készíteni? 

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

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

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

AJAKFÉNY 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszban utalás történik arra, hogy kevesebb viaszt ÉS/VAGY több 
olajat kellene hozzáadni.  
 Kicsit kevesebb méh- és pálmaviasz kellene bele. 
 Több ricinusolaj kell hozzá. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 Tovább kellene melegíteni a keveréket, akkor megpuhulna. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Ajakfény S470Q02

S470LpStk_HUN 

2. kérdés: AJAKFÉNY S470Q02 

Az olajok és a viaszok olyan anyagok, amelyek könnyen keverednek egymással. 
A vizet nem lehet olajjal összekeverni, és a viasz nem oldódik vízben.  

Az alábbi események közül melyik történik meg legnagyobb valószínűséggel, ha a 
melegedő ajakrúzs keverékbe beleömlene egy nagy adag víz?  

A Krémesebbé és puhábbá válna a keverék. 
B A keverék szilárdulna. 
C A keverék alig változna. 
D A víz tetején a keverékből képződött zsíros csomók úszkálnának.  

AJAKFÉNY 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: AJAKFÉNY S470Q03 

Ha úgynevezett emulgeáló anyagokat adunk egy keverékhez, akkor az olajok és a 
viaszok jól keverednek a vízzel.  

Miért mosható le a rúzs szappanos vízzel?  

A A vízben emulgeáló szer van, amitől a szappan és a rúzs keveredik. 
B A szappan emulgeáló szerként működik, és ettől a víz és a rúzs keverednek. 
C Az ajakrúzsban lévő emulgeáló szerek hatására a szappan és a víz keveredik.  
D A szappan és a rúzs együtt emulgeáló szerré alakul, és ettől keveredik a vízzel.  

AJAKFÉNY 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás
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Kódolás
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B A szappan emulgeáló szerként működik, és ettől a víz és a rúzs keverednek. 
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Vissza a Tartalomhoz
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A ruha S213

S213_Clths_HUN4.doc 

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. 
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1. kérdés: A ruha S213Q01

S213_Clths_HUN4.doc 

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 

A RUHA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Igen, Igen, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. kérdés: A RUHA S213Q02 

Melyik laboratóriumi felszerelésre lenne szükséged az anyag elektromos 
vezetőképességének ellenőrzésére? 

A voltmérőre 
B fénykamrára 
C mikromérlegre 
D hangmérőre 

A RUHA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S213_Clths_HUN4.doc 

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 

A RUHA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Igen, Igen, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. kérdés: A RUHA S213Q02 

Melyik laboratóriumi felszerelésre lenne szükséged az anyag elektromos 
vezetőképességének ellenőrzésére? 

A voltmérőre 
B fénykamrára 
C mikromérlegre 
D hangmérőre 

A RUHA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: A ruha S213Q02

S213_Clths_HUN4.doc 

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 

A RUHA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Igen, Igen, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. kérdés: A RUHA S213Q02 

Melyik laboratóriumi felszerelésre lenne szükséged az anyag elektromos 
vezetőképességének ellenőrzésére? 

A voltmérőre 
B fénykamrára 
C mikromérlegre 
D hangmérőre 

A RUHA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S213_Clths_HUN4.doc 

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 

A RUHA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Igen, Igen, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. kérdés: A RUHA S213Q02 

Melyik laboratóriumi felszerelésre lenne szükséged az anyag elektromos 
vezetőképességének ellenőrzésére? 

A voltmérőre 
B fénykamrára 
C mikromérlegre 
D hangmérőre 

A RUHA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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A tüskés pikó viselkedése S433

S433StBeh_HUN 

A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE 
A tüskés pikó olyan hal, amelyet jól lehet akváriumban tartani. 

 Az ívási időszak alatt a hím tüskés pikó hasa ezüstös színűről vörösre 
változik.  

 A hím tüskés pikó minden más hímet, amely a területére bejön, megtámad, 
és igyekszik elkergetni. 

 Ha ezüstös színű nőstény kerül a közelébe, megpróbálja a fészkéhez vezetni, 
hogy ott tegye le ikráit. 

Egy tanuló kísérletet folytat. Azt szeretné megtudni, mi válthat ki agresszivitást a hím 
tüskés pikóban. 

A hím tüskés pikó egyedül van a tanuló akváriumában. A tanuló három viaszmodellt 
készített, és egy-egy drótdarabra erősítette őket. Egyenként beleereszti őket az 
akváriumba azonos időre. Utána a tanuló megszámolja azokat az alkalmakat, amikor 
a hím tüskés pikó agresszív viselkedést mutatott, vagyis meglökte a viaszmodellt.  

A kísérlet eredményét az alábbi ábra mutatja. 

Az agresszív viselkedés 
előfordulásainak száma 

1. modell 
szín: ezüstös 

2. modell 
szín: vörös 

3. modell 
szín: sötétvörös 

30 

15 

0 

Nőstény Hím 
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1. kérdés: A tüskés pikó viselkedése S433Q01

S433StBeh_HUN 

1. kérdés: A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE S433Q01 – 0 1 9  

Milyen kérdésre igyekszik választ adni ez a kísérlet? 

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

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

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

A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Melyik szín váltja ki a legagresszívabb viselkedést a tüskés pikóban? 
 Agresszívabban reagál-e a hím tüskés pikó a vörös modellre, mint az 

ezüstszínűre? 
 Melyik szín váltja ki a legagresszívabb viselkedést a tüskés pikóban? 
 Van-e kapcsolat az agresszivitás és a szín között? 
 A hal színe agresszívvá teszi-e a hímet? 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S433StBeh_HUN 

1. kérdés: A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE S433Q01 – 0 1 9  

Milyen kérdésre igyekszik választ adni ez a kísérlet? 

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

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

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

A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Melyik szín váltja ki a legagresszívabb viselkedést a tüskés pikóban? 
 Agresszívabban reagál-e a hím tüskés pikó a vörös modellre, mint az 

ezüstszínűre? 
 Melyik szín váltja ki a legagresszívabb viselkedést a tüskés pikóban? 
 Van-e kapcsolat az agresszivitás és a szín között? 
 A hal színe agresszívvá teszi-e a hímet? 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: A tüskés pikó viselkedése S433Q02

S433StBeh_HUN 

2. kérdés: A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE S433Q02  

Ívási időszakban, ha a hím tüskés pikó meglát egy nőstényt, megpróbálja felhívni 
magára a nőstény figyelmét, és tánchoz hasonló udvarlásba kezd. A következő 
kísérletben az udvarlási viselkedés volt a vizsgálat tárgya.  

Ismét három viaszmodellt erősítettek drótra. Az egyik vörös színű, a másik kettő 
ezüst. Az egyik ezüstös színűnek lapos volt a hasa, a másiknak gömbölyödő. 
A tanuló most azt vizsgálta, hogy a hím (adott időn belül) hányszor kezdett 
udvarlásba az egyes modellek láttán.  

A kísérlet eredményét az alábbi ábra mutatja. 

Négy tanuló vonta le következtetéseit a második kísérletből.  

Helyes-e a következtetésük az ábra alapján? Karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ 
választ minden következtetés mellett! 

Helyes ez a következtetés az ábra alapján? Igen vagy Nem 

A hím tüskés pikóból a vörös szín váltja ki az udvarló 
magatartást. Igen/nem 

A hím tüskés pikó a lapos hasú nőstényre reagál a 
legerőteljesebb udvarlással. Igen/nem 

A hím tüskés pikó gyakrabban reagál a gömbölyödő 
hasú nőstényre, mint a lapos hasúra. Igen/nem 

 

Az udvarlások száma 

= vörös színű 
= ezüstös színű 

30 

15 

0 
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Kódolás

S433StBeh_HUN 

A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: A tüskés pikó viselkedése S433Q03

S433StBeh_HUN 

3. kérdés: A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE S433Q03 – 0 1 2 9  

A kísérletek azt mutatták, hogy a hím tüskés pikóból agresszivitást vált ki a vörös 
színű has, és udvarlásra ösztönzi az ezüstös színű has látványa. 

A harmadik kísérletben a következő négy modellt használták egymás után.  

A három alábbi ábra a hím tüskés pikó lehetséges reakcióit mutatja az egyes 
modellekre. 

A fenti reakciók közül melyeket tartod valószínűnek a négy modellel szemben? 

Írd az egyes reakciók betűjelét (A, B, C) az egyes modellek jele mellé! 

Modellek Reakció 

1. modell  

2. modell  

3. modell  

4. modell  

 

1. modell 2. modell 3. modell 4. modell 

= vörös színű 
= ezüstös színű 

A reakciók száma 

= agresszív reakciók száma 
= udvarló reakciók száma 

A C B 
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Kódolás

S433StBeh_HUN 

A TÜSKÉS PIKÓ VISELKEDÉSE 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

2-es kód: Mind a négy helyes, sorrendben: C, A, C, B. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: A négy közül három helyes. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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A Vénusz együttállása S507

S507Trnst_HUN 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 
2004. június 8-án a Föld több pontjáról nézve is látható volt, amint a Vénusz bolygó 
elhaladt a Nap előtt. Ezt a jelenséget hívják „együttállásnak”, ami akkor következik 
be, amikor a Vénusz pályája a Nap és a Föld közé esik. Az előző együttállás  
1882-ben volt, a következő 2012-ben várható. 

Az alábbi kép a Vénusz 2004-es együttállásáról készült. Egy távcsövet irányítottak 
a Nap felé, és a képet egy fehér lapra vetítették. 

1. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q01 

Miért vizsgálták az együttállást egy fehér lapra vetített képen, ahelyett, hogy 
közvetlenül a távcsövön keresztül nézték volna? 

A A Nap túl fényes ahhoz, hogy a Vénusz kirajzolódjon. 
B A Nap elég nagy ahhoz, hogy nagyítás nélkül is látható legyen. 
C A Nap távcsövön keresztül történő nézése károsítja a szemet.  
D A képet a lapra vetítéssel kellett kicsinyíteni. 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vénusz 

A Nap felülete 

1. kérdés: A Vénusz együttállása S507Q01

S507Trnst_HUN 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 
2004. június 8-án a Föld több pontjáról nézve is látható volt, amint a Vénusz bolygó 
elhaladt a Nap előtt. Ezt a jelenséget hívják „együttállásnak”, ami akkor következik 
be, amikor a Vénusz pályája a Nap és a Föld közé esik. Az előző együttállás  
1882-ben volt, a következő 2012-ben várható. 

Az alábbi kép a Vénusz 2004-es együttállásáról készült. Egy távcsövet irányítottak 
a Nap felé, és a képet egy fehér lapra vetítették. 

1. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q01 

Miért vizsgálták az együttállást egy fehér lapra vetített képen, ahelyett, hogy 
közvetlenül a távcsövön keresztül nézték volna? 

A A Nap túl fényes ahhoz, hogy a Vénusz kirajzolódjon. 
B A Nap elég nagy ahhoz, hogy nagyítás nélkül is látható legyen. 
C A Nap távcsövön keresztül történő nézése károsítja a szemet.  
D A képet a lapra vetítéssel kellett kicsinyíteni. 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vénusz 

A Nap felülete 

Kódolás

S507Trnst_HUN 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 
2004. június 8-án a Föld több pontjáról nézve is látható volt, amint a Vénusz bolygó 
elhaladt a Nap előtt. Ezt a jelenséget hívják „együttállásnak”, ami akkor következik 
be, amikor a Vénusz pályája a Nap és a Föld közé esik. Az előző együttállás  
1882-ben volt, a következő 2012-ben várható. 

Az alábbi kép a Vénusz 2004-es együttállásáról készült. Egy távcsövet irányítottak 
a Nap felé, és a képet egy fehér lapra vetítették. 

1. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q01 

Miért vizsgálták az együttállást egy fehér lapra vetített képen, ahelyett, hogy 
közvetlenül a távcsövön keresztül nézték volna? 

A A Nap túl fényes ahhoz, hogy a Vénusz kirajzolódjon. 
B A Nap elég nagy ahhoz, hogy nagyítás nélkül is látható legyen. 
C A Nap távcsövön keresztül történő nézése károsítja a szemet.  
D A képet a lapra vetítéssel kellett kicsinyíteni. 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vénusz 

A Nap felülete 
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2. kérdés: A Vénusz együttállása S507Q02

S507Trnst_HUN 

2. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q02 

A Földről nézve a következő bolygók közül melyik látható bizonyos időközönként, 
amint áthalad a Nap előtt?  

A Merkúr 
B Mars 
C Jupiter 
D Szaturnusz 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q04 – 0 1 9  

Különböző szavak aláhúzva szerepelnek az alábbi kijelentésben. 

A csillagászok előrejelzése szerint a Neptunusz felől látható lesz a Szaturnusz 
együttállása a Nappal valamikor még ebben a században.  

Melyik az a három aláhúzott szó, amelyik a legalkalmasabb lenne az interneten vagy 
a könyvtárban kereséshez, ha azt akarjuk megtudni, mikor lehetséges ez az 
együttállás? 

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

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

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

Kódolás

S507Trnst_HUN 

2. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q02 

A Földről nézve a következő bolygók közül melyik látható bizonyos időközönként, 
amint áthalad a Nap előtt?  

A Merkúr 
B Mars 
C Jupiter 
D Szaturnusz 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q04 – 0 1 9  

Különböző szavak aláhúzva szerepelnek az alábbi kijelentésben. 

A csillagászok előrejelzése szerint a Neptunusz felől látható lesz a Szaturnusz 
együttállása a Nappal valamikor még ebben a században.  

Melyik az a három aláhúzott szó, amelyik a legalkalmasabb lenne az interneten vagy 
a könyvtárban kereséshez, ha azt akarjuk megtudni, mikor lehetséges ez az 
együttállás? 

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

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

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

3. kérdés: A Vénusz együttállása S507Q04

S507Trnst_HUN 

2. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q02 

A Földről nézve a következő bolygók közül melyik látható bizonyos időközönként, 
amint áthalad a Nap előtt?  

A Merkúr 
B Mars 
C Jupiter 
D Szaturnusz 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA S507Q04 – 0 1 9  

Különböző szavak aláhúzva szerepelnek az alábbi kijelentésben. 

A csillagászok előrejelzése szerint a Neptunusz felől látható lesz a Szaturnusz 
együttállása a Nappal valamikor még ebben a században.  

Melyik az a három aláhúzott szó, amelyik a legalkalmasabb lenne az interneten vagy 
a könyvtárban kereséshez, ha azt akarjuk megtudni, mikor lehetséges ez az 
együttállás? 

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

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

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

Kódolás

S507Trnst_HUN 

A VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Azok a válaszok, amelyek csak az együttállás/Szaturnusz/Neptunusz 
szavakat említik. 
 Szaturnusz/Neptunusz/együttállás. 

Rossz válasz  

0-s kód: Más – pl. a négy szót említő – válaszok.  
 Együttállás/Szaturnusz/Nap/Neptunusz. 
 Csillagászok/együttállás/Szaturnusz/Neptunusz. 

9-es kód: Nincs válasz. Vissza a Tartalomhoz
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Az evolúció S472

S472Evltn_HUN 

AZ EVOLÚCIÓ 

A mai lovak többsége karcsú alakú, és gyorsan tud futni. 

A tudósok lóhoz hasonló állatok megkövesedett csontvázaira leltek. Azt feltételezik, 
hogy ezek a ma élő lovak ősei. A tudósok még azt a kort is meg tudják határozni, 
amelyben a megkövesedett maradványok élő fajok voltak. 

Az alábbi táblázat három lelet és a ma élő ló adatait tartalmazza. 

Név HYRACOTHERIUM MESOHIPPUS MERYCHIPPUS EQUUS 
(a ma élő ló) 

Az állat 
alakjának 
rekonstrukciója  
(azonos 
méretaránnyal) 

 
   

Elterjedtségének 
időszaka 

55–50 millió évvel 
ezelőtt 

39–31 millió évvel 
ezelőtt 

19–11 millió évvel 
ezelőtt 

2 millió évvel ezelőtti 
időktől napjainkig 

Lábszárcsontok 
(azonos 
méretaránnyal) 
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1. kérdés: Az evolúció S472Q01

S472Evltn_HUN 

1. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ S472Q01 – 0 1 2 9  

A táblázat mely információi utalnak arra, hogy a ma élő lovak fejlődésének állomásai 
a táblázatban mutatott kövületek voltak? Részletezd!  

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

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

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

AZ EVOLÚCIÓ 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód:  A fokozatos átalakulást említő válaszok (méret, lábujjak száma). 
 A lábszár hosszabb lett az idők folyamán. 
 A lábujjak száma csökkent. 
 A lábujjak összenőttek valamikor 2–55 milliót évvel ezelőtt. 
 A lovak nagyobbak lettek. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Nem teljes válaszok. 
 A lábszár változott. 
 A lábujjak változtak. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A hátsó lábak. 
 A nevük Hippus. 
 Az idővel a lovak évmilliós fejlődési hátrányba kerültek. 
 Genetikai változások okozták a testalkatváltozást. [Helyes, de nem 

válasz a kérdésre.] 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S472Evltn_HUN 

1. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ S472Q01 – 0 1 2 9  

A táblázat mely információi utalnak arra, hogy a ma élő lovak fejlődésének állomásai 
a táblázatban mutatott kövületek voltak? Részletezd!  

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

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

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

AZ EVOLÚCIÓ 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód:  A fokozatos átalakulást említő válaszok (méret, lábujjak száma). 
 A lábszár hosszabb lett az idők folyamán. 
 A lábujjak száma csökkent. 
 A lábujjak összenőttek valamikor 2–55 milliót évvel ezelőtt. 
 A lovak nagyobbak lettek. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Nem teljes válaszok. 
 A lábszár változott. 
 A lábujjak változtak. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A hátsó lábak. 
 A nevük Hippus. 
 Az idővel a lovak évmilliós fejlődési hátrányba kerültek. 
 Genetikai változások okozták a testalkatváltozást. [Helyes, de nem 

válasz a kérdésre.] 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Az evolúció S472Q02

S472Evltn_HUN 

2. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ S472Q02 

Milyen további, a lovak törzsfejlődését megvilágító kutatásba foghatnak a tudósok? 

Minden kérdésnél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ!  

Ez a kutatás segítené-e a lovak törzsfejlődésének 
megismerését? Igen vagy Nem? 

A különböző időszakokban élő lovak számának 
összehasonlítása. Igen / Nem 

40, 50 millió évvel ezelőtt élt lóősök csontvázának 
kutatása. Igen / Nem 

AZ EVOLÚCIÓ 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ  S472Q03 

Az alábbi állítások közül melyik vonatkozik leginkább az evolúció tudományos 
elméletére? 

A Az elmélet elfogadhatatlan, mert a fajok változása nem követhető. 
B Állatokra az elmélet igaz lehet, az emberre azonban nem. 
C Az evolúció egy tudományos elmélet, amely jelenleg számos megfigyelésen 

alapul. 
D Az evolúció tudományos kísérletekkel igazolt elmélet.  

AZ EVOLÚCIÓ 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S472Evltn_HUN 

2. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ S472Q02 

Milyen további, a lovak törzsfejlődését megvilágító kutatásba foghatnak a tudósok? 

Minden kérdésnél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ!  

Ez a kutatás segítené-e a lovak törzsfejlődésének 
megismerését? Igen vagy Nem? 

A különböző időszakokban élő lovak számának 
összehasonlítása. Igen / Nem 

40, 50 millió évvel ezelőtt élt lóősök csontvázának 
kutatása. Igen / Nem 

AZ EVOLÚCIÓ 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ  S472Q03 

Az alábbi állítások közül melyik vonatkozik leginkább az evolúció tudományos 
elméletére? 

A Az elmélet elfogadhatatlan, mert a fajok változása nem követhető. 
B Állatokra az elmélet igaz lehet, az emberre azonban nem. 
C Az evolúció egy tudományos elmélet, amely jelenleg számos megfigyelésen 

alapul. 
D Az evolúció tudományos kísérletekkel igazolt elmélet.  

AZ EVOLÚCIÓ 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: Az evolúció S472Q03

S472Evltn_HUN 

2. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ S472Q02 

Milyen további, a lovak törzsfejlődését megvilágító kutatásba foghatnak a tudósok? 

Minden kérdésnél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ!  

Ez a kutatás segítené-e a lovak törzsfejlődésének 
megismerését? Igen vagy Nem? 

A különböző időszakokban élő lovak számának 
összehasonlítása. Igen / Nem 

40, 50 millió évvel ezelőtt élt lóősök csontvázának 
kutatása. Igen / Nem 

AZ EVOLÚCIÓ 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ  S472Q03 

Az alábbi állítások közül melyik vonatkozik leginkább az evolúció tudományos 
elméletére? 

A Az elmélet elfogadhatatlan, mert a fajok változása nem követhető. 
B Állatokra az elmélet igaz lehet, az emberre azonban nem. 
C Az evolúció egy tudományos elmélet, amely jelenleg számos megfigyelésen 

alapul. 
D Az evolúció tudományos kísérletekkel igazolt elmélet.  

AZ EVOLÚCIÓ 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S472Evltn_HUN 

2. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ S472Q02 

Milyen további, a lovak törzsfejlődését megvilágító kutatásba foghatnak a tudósok? 

Minden kérdésnél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ!  

Ez a kutatás segítené-e a lovak törzsfejlődésének 
megismerését? Igen vagy Nem? 

A különböző időszakokban élő lovak számának 
összehasonlítása. Igen / Nem 

40, 50 millió évvel ezelőtt élt lóősök csontvázának 
kutatása. Igen / Nem 

AZ EVOLÚCIÓ 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: AZ EVOLÚCIÓ  S472Q03 

Az alábbi állítások közül melyik vonatkozik leginkább az evolúció tudományos 
elméletére? 

A Az elmélet elfogadhatatlan, mert a fajok változása nem követhető. 
B Állatokra az elmélet igaz lehet, az emberre azonban nem. 
C Az evolúció egy tudományos elmélet, amely jelenleg számos megfigyelésen 

alapul. 
D Az evolúció tudományos kísérletekkel igazolt elmélet.  

AZ EVOLÚCIÓ 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Csillagfény S441

S441StrLt_ENG 

CSILLAGFÉNY 
Tóni szereti nézni a csillagokat, azonban nem tudja jól megfigyelni azokat, 
mert egy nagyvárosban lakik. 

Tavaly vidékre látogatott, ahol felmászott egy hegyre, és onnan rengeteg 
olyan csillagot tanulmányozhatott, amelyeket a városból nem láthat. 

1. kérdés: CSILLAGFÉNY S441Q01 

Miért van az, hogy vidéken sokkal több csillag tanulmányozható, mint a városokban, 
ahol a legtöbb ember él? 

A A városokban a Hold sokkal nagyobb, és sok csillag fényét láthatatlanná teszi. 
B A vidéki levegőben sokkal több a fényt tükröző por, mint a városban. 
C A városi fények sok csillag fényét elnyomják. 
D A városok levegője a hőt termelő autók, gépek és házak miatt melegebb.  

CSILLAGFÉNY 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

 

1. kérdés: Csillagfény S441Q01

S441StrLt_ENG 

CSILLAGFÉNY 
Tóni szereti nézni a csillagokat, azonban nem tudja jól megfigyelni azokat, 
mert egy nagyvárosban lakik. 

Tavaly vidékre látogatott, ahol felmászott egy hegyre, és onnan rengeteg 
olyan csillagot tanulmányozhatott, amelyeket a városból nem láthat. 

1. kérdés: CSILLAGFÉNY S441Q01 

Miért van az, hogy vidéken sokkal több csillag tanulmányozható, mint a városokban, 
ahol a legtöbb ember él? 

A A városokban a Hold sokkal nagyobb, és sok csillag fényét láthatatlanná teszi. 
B A vidéki levegőben sokkal több a fényt tükröző por, mint a városban. 
C A városi fények sok csillag fényét elnyomják. 
D A városok levegője a hőt termelő autók, gépek és házak miatt melegebb.  

CSILLAGFÉNY 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

 

Kódolás

S441StrLt_ENG 

CSILLAGFÉNY 
Tóni szereti nézni a csillagokat, azonban nem tudja jól megfigyelni azokat, 
mert egy nagyvárosban lakik. 

Tavaly vidékre látogatott, ahol felmászott egy hegyre, és onnan rengeteg 
olyan csillagot tanulmányozhatott, amelyeket a városból nem láthat. 

1. kérdés: CSILLAGFÉNY S441Q01 

Miért van az, hogy vidéken sokkal több csillag tanulmányozható, mint a városokban, 
ahol a legtöbb ember él? 

A A városokban a Hold sokkal nagyobb, és sok csillag fényét láthatatlanná teszi. 
B A vidéki levegőben sokkal több a fényt tükröző por, mint a városban. 
C A városi fények sok csillag fényét elnyomják. 
D A városok levegője a hőt termelő autók, gépek és házak miatt melegebb.  

CSILLAGFÉNY 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
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2. kérdés: Csillagfény S441Q04

S441StrLt_ENG 

2. kérdés: CSILLAGFÉNY  S441Q04 

Tóni nagy átmérőjű lencsékből összeállított távcsövet használ a halvány csillagok 
vizsgálatához. 

Miért teszi lehetővé a nagy átmérőjű lencsékből álló távcső a halvány csillagok 
vizsgálatát? 

A A nagy átmérőjű lencsék több fényt gyűjtenek össze. 
B Minél nagyobb a lencse átmérője, annál jobban nagyít.  
C A nagyobb lencsék az ég nagyobb részének vizsgálatát teszik lehetővé. 
D A nagyobb lencsék a csillagok sötétebb színeit is érzékelik. 

CSILLAGFÉNY 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
 

 

Kódolás

S441StrLt_ENG 

2. kérdés: CSILLAGFÉNY  S441Q04 

Tóni nagy átmérőjű lencsékből összeállított távcsövet használ a halvány csillagok 
vizsgálatához. 

Miért teszi lehetővé a nagy átmérőjű lencsékből álló távcső a halvány csillagok 
vizsgálatát? 

A A nagy átmérőjű lencsék több fényt gyűjtenek össze. 
B Minél nagyobb a lencse átmérője, annál jobban nagyít.  
C A nagyobb lencsék az ég nagyobb részének vizsgálatát teszik lehetővé. 
D A nagyobb lencsék a csillagok sötétebb színeit is érzékelik. 

CSILLAGFÉNY 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
 

 

Vissza a Tartalomhoz
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Dohányzás S439

S439TbSmk_HUN 

DOHÁNYZÁS 
A dohányt cigaretta, szivar és pipa formájában füstölik el. Kutatások azt mutatják, 
hogy a dohányzással kapcsolatos betegségek naponta közel 13 500 embert ölnek 
meg. Az is megjósolható, hogy a dohányzás okozta megbetegedések 2020-ra az 
összes halál 12%-áért lesznek felelősek. 

A dohányfüst egy sor káros alkotórészt tartalmaz. A legveszélyesebb alkotórészek a 
kátrány, a nikotin és a szénmonoxid. 

1. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q01 

A dohányfüstöt leszívjuk a tüdőbe. A kátrány lerakódik a tüdőben, megakadályozva 
ezzel az egészséges működést. 

Az alábbiak közül melyik a tüdő feladata? 

A Az oxigéndús vért pumpálja az összes testrészed felé. 
B Átadja az oxigént a belélegzett levegőből a véredbe. 
C Tisztítja a véredet a széndioxid-tartalom megszüntetésével. 
D A széndioxid-molekulákat oxigénmolekulákká alakítja. 

DOHÁNYZÁS 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

1. kérdés: Dohányzás S439Q01

S439TbSmk_HUN 

DOHÁNYZÁS 
A dohányt cigaretta, szivar és pipa formájában füstölik el. Kutatások azt mutatják, 
hogy a dohányzással kapcsolatos betegségek naponta közel 13 500 embert ölnek 
meg. Az is megjósolható, hogy a dohányzás okozta megbetegedések 2020-ra az 
összes halál 12%-áért lesznek felelősek. 

A dohányfüst egy sor káros alkotórészt tartalmaz. A legveszélyesebb alkotórészek a 
kátrány, a nikotin és a szénmonoxid. 

1. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q01 

A dohányfüstöt leszívjuk a tüdőbe. A kátrány lerakódik a tüdőben, megakadályozva 
ezzel az egészséges működést. 

Az alábbiak közül melyik a tüdő feladata? 

A Az oxigéndús vért pumpálja az összes testrészed felé. 
B Átadja az oxigént a belélegzett levegőből a véredbe. 
C Tisztítja a véredet a széndioxid-tartalom megszüntetésével. 
D A széndioxid-molekulákat oxigénmolekulákká alakítja. 

DOHÁNYZÁS 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás

S439TbSmk_HUN 

DOHÁNYZÁS 
A dohányt cigaretta, szivar és pipa formájában füstölik el. Kutatások azt mutatják, 
hogy a dohányzással kapcsolatos betegségek naponta közel 13 500 embert ölnek 
meg. Az is megjósolható, hogy a dohányzás okozta megbetegedések 2020-ra az 
összes halál 12%-áért lesznek felelősek. 

A dohányfüst egy sor káros alkotórészt tartalmaz. A legveszélyesebb alkotórészek a 
kátrány, a nikotin és a szénmonoxid. 

1. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q01 

A dohányfüstöt leszívjuk a tüdőbe. A kátrány lerakódik a tüdőben, megakadályozva 
ezzel az egészséges működést. 

Az alábbiak közül melyik a tüdő feladata? 

A Az oxigéndús vért pumpálja az összes testrészed felé. 
B Átadja az oxigént a belélegzett levegőből a véredbe. 
C Tisztítja a véredet a széndioxid-tartalom megszüntetésével. 
D A széndioxid-molekulákat oxigénmolekulákká alakítja. 

DOHÁNYZÁS 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
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2. kérdés: Dohányzás S439Q02

S439TbSmk_HUN 

2. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q02 

A dohányzás növeli a tüdőrák és más betegségek veszélyét. 

A dohányzás növeli-e az alábbi betegségek veszélyét? Minden kérdésnél karikázd 
be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

A dohányzás növeli-e az alábbi 
betegségek veszélyét? Igen vagy Nem 

Hörghurut Igen / Nem 

HIV/AIDS Igen / Nem 

Bárányhimlő Igen / Nem 

DOHÁNYZÁS 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás

S439TbSmk_HUN 

2. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q02 

A dohányzás növeli a tüdőrák és más betegségek veszélyét. 

A dohányzás növeli-e az alábbi betegségek veszélyét? Minden kérdésnél karikázd 
be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

A dohányzás növeli-e az alábbi 
betegségek veszélyét? Igen vagy Nem 

Hörghurut Igen / Nem 

HIV/AIDS Igen / Nem 

Bárányhimlő Igen / Nem 

DOHÁNYZÁS 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
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3. kérdés: Dohányzás S439Q05

S439TbSmk_HUN 

3. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q05 

Sok ember nikotintapaszt használ a dohányzásról való leszokáshoz. A tapasz 
a bőrre ragasztva nikotint juttat a vérbe. Ez enyhíti a leszokáskor jelentkező 
nikotinéhséget és elvonási tüneteket.  

A nikotintapasz hatékonyságvizsgálatához 100 leszokni vágyó dohányost 
választottak ki véletlenszerűen. A csoportot hat hónapon keresztül vizsgálták. 
A nikotintapasz hatékonyságát azzal mérték, hogy a csoportból hányan nem szoktak 
vissza a vizsgálat végeztével.  

Melyik a legjobb kísérletterv az alábbiak közül? 

A A csoport minden tagja használ nikotintapaszt. 
B Egy kivételével – aki tapasz nélkül próbál leszokni – mindenki tapaszt használ.  
C Az emberek választhatnak, hogy használnak-e tapaszt vagy sem. 
D A csoport felét véletlenszerűen kiválasztjuk, ők használnak tapaszt, a többiek 

nem.  

DOHÁNYZÁS 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás

S439TbSmk_HUN 

3. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q05 

Sok ember nikotintapaszt használ a dohányzásról való leszokáshoz. A tapasz 
a bőrre ragasztva nikotint juttat a vérbe. Ez enyhíti a leszokáskor jelentkező 
nikotinéhséget és elvonási tüneteket.  

A nikotintapasz hatékonyságvizsgálatához 100 leszokni vágyó dohányost 
választottak ki véletlenszerűen. A csoportot hat hónapon keresztül vizsgálták. 
A nikotintapasz hatékonyságát azzal mérték, hogy a csoportból hányan nem szoktak 
vissza a vizsgálat végeztével.  

Melyik a legjobb kísérletterv az alábbiak közül? 

A A csoport minden tagja használ nikotintapaszt. 
B Egy kivételével – aki tapasz nélkül próbál leszokni – mindenki tapaszt használ.  
C Az emberek választhatnak, hogy használnak-e tapaszt vagy sem. 
D A csoport felét véletlenszerűen kiválasztjuk, ők használnak tapaszt, a többiek 

nem.  

DOHÁNYZÁS 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
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4. kérdés: Dohányzás S439Q06

S439TbSmk_HUN 

4. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q06 

Többféle módszerrel lehet rábírni az embereket, hogy hagyják abba a dohányzást.  

Az alábbi problémát kezelő módszerek közül melyik technológiai jellegű? Minden 
kérdésnél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Az alábbi problémát kezelő módszerek közül melyik 
technológiai jellegű? Igen vagy Nem 

A cigaretta árának emelése. Igen / Nem 

Nikotintapaszok gyártása a cigarettáról való leszokás 
megkönnyítésére. Igen / Nem 

Megtiltani a dohányzást nyilvános területeken. Igen / Nem 

DOHÁNYZÁS 4. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
 

Kódolás

S439TbSmk_HUN 

4. kérdés: DOHÁNYZÁS S439Q06 

Többféle módszerrel lehet rábírni az embereket, hogy hagyják abba a dohányzást.  

Az alábbi problémát kezelő módszerek közül melyik technológiai jellegű? Minden 
kérdésnél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Az alábbi problémát kezelő módszerek közül melyik 
technológiai jellegű? Igen vagy Nem 

A cigaretta árának emelése. Igen / Nem 

Nikotintapaszok gyártása a cigarettáról való leszokás 
megkönnyítésére. Igen / Nem 

Megtiltani a dohányzást nyilvános területeken. Igen / Nem 

DOHÁNYZÁS 4. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
 

Vissza a Tartalomhoz
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Egérhimlő S423

S423MoPox_HUN 

EGÉRHIMLŐ 
A himlővírus többféle típusa okozhat himlőt az állatokon. Egy-egy vírustípus 
általában csak egy állatfajt fertőz. Egy magazin adta hírül, hogy egy tudós a 
génsebészeti eljárással módosította az egérhimlő vírusának DNS-ét. A módosított 
vírus elpusztította az összes megfertőzött egeret. 

A tudósok véleménye szerint a vírusok módosításának vizsgálata az emberi ételt 
megfertőző kártékony állatok elleni harc miatt fontos. A kutatások ellenzői szerint a 
vírusok kiszabadulhatnak a laboratóriumokból, és megfertőzhetnek más állatokat is. 
Aggódnak amiatt is, hogy egy módosított, eredetileg csak egy fajra veszélyes vírus 
megfertőzhet más fajokat, akár az embert is. Az emberi himlőt is himlővírus okozza. 

Az emberi himlővírus a legtöbb fertőzött embert megöli. Miközben azt gondoltuk, 
hogy ezt a betegséget felszámoltuk, a laboratóriumokban megmaradtak a vírus 
példányai szerte a világon. 

1 kérdés: EGÉRHIMLŐ S423Q01 

Az ellenzőket kifejezetten az nyugtalanítja, hogy az egérhimlő vírusa más fajokat is 
megfertőzhet. Az alábbi okok közül melyik támasztja legjobban alá ezt az 
aggodalmat? 

A Az emberi himlő és a módosított egérhimlő vírusainak génkészlete azonos. 
B Az egérhimlő DNS-ének megváltozása lehetővé teheti, hogy a vírus más állatokat 

is megfertőzzön. 
C Az egérhimlő DNS-e az emberi himlő DNS-ére változhat. 
D Az egérhimlő génjeinek száma azonos más himlővírus génjeinek számával.  

EGÉRHIMLŐ 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 
 
1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

1.	kérdés:	Egérhimlő	 S423Q01
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EGÉRHIMLŐ 
A himlővírus többféle típusa okozhat himlőt az állatokon. Egy-egy vírustípus 
általában csak egy állatfajt fertőz. Egy magazin adta hírül, hogy egy tudós a 
génsebészeti eljárással módosította az egérhimlő vírusának DNS-ét. A módosított 
vírus elpusztította az összes megfertőzött egeret. 

A tudósok véleménye szerint a vírusok módosításának vizsgálata az emberi ételt 
megfertőző kártékony állatok elleni harc miatt fontos. A kutatások ellenzői szerint a 
vírusok kiszabadulhatnak a laboratóriumokból, és megfertőzhetnek más állatokat is. 
Aggódnak amiatt is, hogy egy módosított, eredetileg csak egy fajra veszélyes vírus 
megfertőzhet más fajokat, akár az embert is. Az emberi himlőt is himlővírus okozza. 

Az emberi himlővírus a legtöbb fertőzött embert megöli. Miközben azt gondoltuk, 
hogy ezt a betegséget felszámoltuk, a laboratóriumokban megmaradtak a vírus 
példányai szerte a világon. 

1 kérdés: EGÉRHIMLŐ S423Q01 

Az ellenzőket kifejezetten az nyugtalanítja, hogy az egérhimlő vírusa más fajokat is 
megfertőzhet. Az alábbi okok közül melyik támasztja legjobban alá ezt az 
aggodalmat? 

A Az emberi himlő és a módosított egérhimlő vírusainak génkészlete azonos. 
B Az egérhimlő DNS-ének megváltozása lehetővé teheti, hogy a vírus más állatokat 

is megfertőzzön. 
C Az egérhimlő DNS-e az emberi himlő DNS-ére változhat. 
D Az egérhimlő génjeinek száma azonos más himlővírus génjeinek számával.  

EGÉRHIMLŐ 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 
 
1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás

S423MoPox_HUN 

EGÉRHIMLŐ 
A himlővírus többféle típusa okozhat himlőt az állatokon. Egy-egy vírustípus 
általában csak egy állatfajt fertőz. Egy magazin adta hírül, hogy egy tudós a 
génsebészeti eljárással módosította az egérhimlő vírusának DNS-ét. A módosított 
vírus elpusztította az összes megfertőzött egeret. 

A tudósok véleménye szerint a vírusok módosításának vizsgálata az emberi ételt 
megfertőző kártékony állatok elleni harc miatt fontos. A kutatások ellenzői szerint a 
vírusok kiszabadulhatnak a laboratóriumokból, és megfertőzhetnek más állatokat is. 
Aggódnak amiatt is, hogy egy módosított, eredetileg csak egy fajra veszélyes vírus 
megfertőzhet más fajokat, akár az embert is. Az emberi himlőt is himlővírus okozza. 

Az emberi himlővírus a legtöbb fertőzött embert megöli. Miközben azt gondoltuk, 
hogy ezt a betegséget felszámoltuk, a laboratóriumokban megmaradtak a vírus 
példányai szerte a világon. 

1 kérdés: EGÉRHIMLŐ S423Q01 

Az ellenzőket kifejezetten az nyugtalanítja, hogy az egérhimlő vírusa más fajokat is 
megfertőzhet. Az alábbi okok közül melyik támasztja legjobban alá ezt az 
aggodalmat? 

A Az emberi himlő és a módosított egérhimlő vírusainak génkészlete azonos. 
B Az egérhimlő DNS-ének megváltozása lehetővé teheti, hogy a vírus más állatokat 

is megfertőzzön. 
C Az egérhimlő DNS-e az emberi himlő DNS-ére változhat. 
D Az egérhimlő génjeinek száma azonos más himlővírus génjeinek számával.  

EGÉRHIMLŐ 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 
 
1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
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2.	kérdés:	Egérhimlő	 S423Q02

S423MoPox_HUN 

2. kérdés: EGÉRHIMLŐ S423Q02 

A kutatások egyik ellenzőjének aggodalma, hogy a módosított egérhimlővírus 
kiszabadulhat a laboratóriumból. Ez a vírus néhány egérfaj kipusztulását okozhatja. 

Néhány egérfaj kipusztulása okozhatja-e az alábbiakat? Mindegyiknél karikázd be az 
’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Néhány egérfaj kipusztulása okozhatja-e az alábbiakat? Igen vagy Nem 

A tápláléklánc egyes elemei sérülhetnek. Igen / Nem 

A házi macskák éhen halhatnak élelem híján. Igen / Nem 

Átmenetileg elszaporodhatnak azok a növények, amelyek 
magvaival az egerek táplálkoznak. Igen / Nem 

EGÉRHIMLŐ 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Igen. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás

S423MoPox_HUN 

2. kérdés: EGÉRHIMLŐ S423Q02 

A kutatások egyik ellenzőjének aggodalma, hogy a módosított egérhimlővírus 
kiszabadulhat a laboratóriumból. Ez a vírus néhány egérfaj kipusztulását okozhatja. 

Néhány egérfaj kipusztulása okozhatja-e az alábbiakat? Mindegyiknél karikázd be az 
’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Néhány egérfaj kipusztulása okozhatja-e az alábbiakat? Igen vagy Nem 

A tápláléklánc egyes elemei sérülhetnek. Igen / Nem 

A házi macskák éhen halhatnak élelem híján. Igen / Nem 

Átmenetileg elszaporodhatnak azok a növények, amelyek 
magvaival az egerek táplálkoznak. Igen / Nem 

EGÉRHIMLŐ 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Igen. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
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3.	kérdés:	Egérhimlő	 S423Q03

S423MoPox_HUN 

3. kérdés: EGÉRHIMLŐ S423Q03 

Egy kutatóintézet olyan vírust próbál kifejleszteni, amelyik terméktelenné teszi az 
egereket. Egy ilyen vírus segítségével szabályozható lenne az egerek száma. 

Tegyük fel, hogy a kutatóintézet sikerrel jár! A kutatásoknak mely kérdéseket kellene 
megválaszolniuk az alábbiak közül, mielőtt a vírust szabadjára engednék? 
Mindegyiknél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Tisztázni kell a kérdést, mielőtt a vírust kiengednék? Igen vagy nem 

A vírus elterjesztésének mi a legjobb módja? Igen / Nem 

Az egerekben milyen gyorsan fejlődik ki a vírussal szembeni 
immunitás? Igen / Nem 

Hat-e a vírus más állatfajokra? Igen / Nem 

EGÉRHIMLŐ 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Igen, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
 

Kódolás
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3. kérdés: EGÉRHIMLŐ S423Q03 

Egy kutatóintézet olyan vírust próbál kifejleszteni, amelyik terméktelenné teszi az 
egereket. Egy ilyen vírus segítségével szabályozható lenne az egerek száma. 

Tegyük fel, hogy a kutatóintézet sikerrel jár! A kutatásoknak mely kérdéseket kellene 
megválaszolniuk az alábbiak közül, mielőtt a vírust szabadjára engednék? 
Mindegyiknél karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Tisztázni kell a kérdést, mielőtt a vírust kiengednék? Igen vagy nem 

A vírus elterjesztésének mi a legjobb módja? Igen / Nem 

Az egerekben milyen gyorsan fejlődik ki a vírussal szembeni 
immunitás? Igen / Nem 

Hat-e a vírus más állatfajokra? Igen / Nem 

EGÉRHIMLŐ 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Igen, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
 

Vissza a Tartalomhoz
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Fényvédők S447

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 
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1.	kérdés:	Fényvédők	 S447Q021. 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. 

FÉNYVÉDŐK 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

2. 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? 

FÉNYVÉDŐK 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás

1. 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. 

FÉNYVÉDŐK 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

2. 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? 

FÉNYVÉDŐK 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

2.	kérdés:	Fényvédők	 S447Q03

1. 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. 

FÉNYVÉDŐK 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

2. 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? 

FÉNYVÉDŐK 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás

1. 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. 

FÉNYVÉDŐK 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

2. 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? 

FÉNYVÉDŐK 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  
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3.	kérdés:	Fényvédők	 S447Q043. 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. 

FÉNYVÉDŐK 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

Kódolás

3. 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. 

FÉNYVÉDŐK 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz.  

4.	kérdés:	Fényvédők	 S447Q054. 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:  ...............................................................................................................  

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

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

FÉNYVÉDŐK 4. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

2-es kód: A. 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). 
[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 

1-es kód:  A. 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. 
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Kódolás

4. 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:  ...............................................................................................................  

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

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

FÉNYVÉDŐK 4. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

2-es kód: A. 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). 
[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 

1-es kód:  A. 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. 
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A, Mert a ZnO megállítja a sugarakat, az Á pedig elnyeli. 
 B. A ZnO blokkolja a napfényt, és az ásványi olaj átengedi. 

9-es kód: Nincs válasz.  
 

Vissza a Tartalomhoz
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Fogromlás S414

S414Carie_HUN 

FOGROMLÁS 
A szánkban élő baktériumok rontják fogainkat. A fogromlás az 1700-as évek óta okoz 
gondot, azóta, hogy a cukorgyártás elterjedésével egyre inkább hozzáférhetővé vált 
a cukor. 

Manapság már sokat tudunk a fogromlásról: Például: 

 A fogakat rontó baktériumok cukorral táplálkoznak. 

 A cukor savvá alakul. 

 A sav rombolja a fogak felületét. 

 A fogak kefével történő tisztítása segít megelőzni a fogromlást. 

1. kérdés: FOGROMLÁS S414Q01 

Mi a baktériumok szerepe a fogromlásban? 

A A baktériumok termelik a zománcot. 
B A baktériumok termelik a cukrot. 
C A baktériumok termelik az ásványi anyagokat. 
D A baktériumok termelik a savat. 

FOGROMLÁS 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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1. kérdés: Fogromlás S414Q01

S414Carie_HUN 

FOGROMLÁS 
A szánkban élő baktériumok rontják fogainkat. A fogromlás az 1700-as évek óta okoz 
gondot, azóta, hogy a cukorgyártás elterjedésével egyre inkább hozzáférhetővé vált 
a cukor. 

Manapság már sokat tudunk a fogromlásról: Például: 

 A fogakat rontó baktériumok cukorral táplálkoznak. 

 A cukor savvá alakul. 

 A sav rombolja a fogak felületét. 

 A fogak kefével történő tisztítása segít megelőzni a fogromlást. 

1. kérdés: FOGROMLÁS S414Q01 

Mi a baktériumok szerepe a fogromlásban? 

A A baktériumok termelik a zománcot. 
B A baktériumok termelik a cukrot. 
C A baktériumok termelik az ásványi anyagokat. 
D A baktériumok termelik a savat. 

FOGROMLÁS 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Baktériumok 

1. Cukor 
2. Sav 
3. A fogzománcban található 
ásványi anyagok 

Kódolás

S414Carie_HUN 

FOGROMLÁS 
A szánkban élő baktériumok rontják fogainkat. A fogromlás az 1700-as évek óta okoz 
gondot, azóta, hogy a cukorgyártás elterjedésével egyre inkább hozzáférhetővé vált 
a cukor. 

Manapság már sokat tudunk a fogromlásról: Például: 

 A fogakat rontó baktériumok cukorral táplálkoznak. 

 A cukor savvá alakul. 

 A sav rombolja a fogak felületét. 

 A fogak kefével történő tisztítása segít megelőzni a fogromlást. 

1. kérdés: FOGROMLÁS S414Q01 

Mi a baktériumok szerepe a fogromlásban? 

A A baktériumok termelik a zománcot. 
B A baktériumok termelik a cukrot. 
C A baktériumok termelik az ásványi anyagokat. 
D A baktériumok termelik a savat. 

FOGROMLÁS 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Fogak 

Baktériumok 

1. Cukor 
2. Sav 
3. A fogzománcban található 
ásványi anyagok 



36    Fogromlás

2. kérdés: Fogromlás S414Q04

S414Carie_HUN 

2. kérdés: FOGROMLÁS S414Q04  

A következő ábra a cukorfogyasztást és a fogromlás mértékét mutatja be különböző 
országokban. Egy-egy országot egy-egy pont mutat az ábrán. 

Milyen következtetést lehet levonni az ábra adatai alapján? 

A Egyes országokban az emberek többet mosnak fogat, mint máshol. 
B Minél több cukrot eszik valaki, annál valószínűbb, hogy tönkremennek a fogai. 
C Az elmúlt években a rossz fogak aránya több országban megnőtt. 
D Az elmúlt években sok országban megnőtt a cukorfogyasztás. 

FOGROMLÁS 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Kódolás

S414Carie_HUN 

2. kérdés: FOGROMLÁS S414Q04  

A következő ábra a cukorfogyasztást és a fogromlás mértékét mutatja be különböző 
országokban. Egy-egy országot egy-egy pont mutat az ábrán. 

Milyen következtetést lehet levonni az ábra adatai alapján? 

A Egyes országokban az emberek többet mosnak fogat, mint máshol. 
B Minél több cukrot eszik valaki, annál valószínűbb, hogy tönkremennek a fogai. 
C Az elmúlt években a rossz fogak aránya több országban megnőtt. 
D Az elmúlt években sok országban megnőtt a cukorfogyasztás. 

FOGROMLÁS 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

20 40 60 80 100 120 140

Eg
y 

fő
re

 e
ső

 ro
ss

z 
fo

ga
k 

sz
ám

a 
a 

kü
lö

nb
öz

ő 
or

sz
ág

ok
ba

n 

Átlagos cukorfogyasztás (gramm/fő/nap) 



Fogromlás    37

3. kérdés: Fogromlás S414Q08

S414Carie_HUN 

3. kérdés: FOGROMLÁS S414Q08 

Tegyük fel, hogy egy országban igen magas az egy főre eső rossz fogak száma. 

Az alábbi kérdések az ország fogromlási helyzetére vonatkoznak. Lehet-e 
tudományos kísérletekre alapozott válaszokat adni a kérdésekre?  Karikázd be az 
’Igen’ vagy a ’Nem’ választ minden sorban! 

Lehet-e tudományos kísérletekre alapozott 
válaszokat adni a kérdésekre? Igen vagy Nem 

Hogyan befolyásolná a fogromlás helyzetét, 
ha fluorral dúsítanák az ivóvizet? Igen / Nem 

Mennyibe kerüljön egy fogorvosi vizit?  Igen / Nem 

FOGROMLÁS 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 
 

Kódolás

S414Carie_HUN 

3. kérdés: FOGROMLÁS S414Q08 

Tegyük fel, hogy egy országban igen magas az egy főre eső rossz fogak száma. 

Az alábbi kérdések az ország fogromlási helyzetére vonatkoznak. Lehet-e 
tudományos kísérletekre alapozott válaszokat adni a kérdésekre?  Karikázd be az 
’Igen’ vagy a ’Nem’ választ minden sorban! 

Lehet-e tudományos kísérletekre alapozott 
válaszokat adni a kérdésekre? Igen vagy Nem 

Hogyan befolyásolná a fogromlás helyzetét, 
ha fluorral dúsítanák az ivóvizet? Igen / Nem 

Mennyibe kerüljön egy fogorvosi vizit?  Igen / Nem 

FOGROMLÁS 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 
 

Vissza a Tartalomhoz
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Ivóvíz S409

S409ClWtr_HUN 

IVÓVÍZ 

A fenti ábra azt a folyamatot mutatja, amelynek során a városok házaiba eljuttatott 
vizet ihatóvá teszik.  

1. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q01 –  01  02  03  11  12  13  99 

Fontos dolog, hogy legyen jó ivóvízforrásunk. A föld alatti vizet talajvíznek nevezzük.  

Adj magyarázatot arra, miért van a talajvízben kevesebb baktérium és szennyező 
részecske, mint a felszíni forrásokból, pl. folyókból, tavakból nyert vizekben! 

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

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

  

(1) Vízakna 

Vízforrás 
(víztározó vagy tó) 

(2) Ülepítőmedence (3) Szűrés (4) Klórozás (5) A víz 
minőségének 
ellenőrzése 

Csapvíz 
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1. kérdés: Ivóvíz S409Q01

S409ClWtr_HUN 

IVÓVÍZ 

A fenti ábra azt a folyamatot mutatja, amelynek során a városok házaiba eljuttatott 
vizet ihatóvá teszik.  

1. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q01 –  01  02  03  11  12  13  99 

Fontos dolog, hogy legyen jó ivóvízforrásunk. A föld alatti vizet talajvíznek nevezzük.  

Adj magyarázatot arra, miért van a talajvízben kevesebb baktérium és szennyező 
részecske, mint a felszíni forrásokból, pl. folyókból, tavakból nyert vizekben! 

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

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

  

(1) Vízakna 

Vízforrás 
(víztározó vagy tó) 

(2) Ülepítőmedence (3) Szűrés (4) Klórozás (5) A víz 
minőségének 
ellenőrzése 

Csapvíz 

Kódolás

S409ClWtr_HUN 

IVÓVÍZ 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

11-es kód: A válaszban utalás történik arra, hogy a talajvizet megszűri a talaj. 
 Amikor átmegy a homokon és a poron, akkor a víz tisztul. 
 Természetes módon szűrődik meg.  
 Mert amikor a víz lemegy a talajba, megszűrik a kövek és a homok. 

12-es kód: A válaszban utalás történik arra, hogy a talajvíz a föld alatt betokozódik, 
és így a szennyezés nem éri, VAGY hogy a felszíni vizek könnyebben 
szennyeződnek. 
 A talajvíz a földben van, ezért a légszennyezés nem éri. 
 Mert a talajvíz nem nyitott, hanem valami alatt van. 
 A tavak és a folyók szennyeződhetnek a levegőből, úsznak benne az 

emberek, ezért nem tiszta.  

13-as kód: Más helyes válaszok. 
 A talajvízben nincs elég táplálék a baktériumok számára, ezért ott nem 

élnek meg. 

Rossz válasz 

01-es kód: A válaszban csak arra történik utalás, hogy a talajvíz nagyon tiszta [már 
ismert információ]. 
 Mert megtisztították. 
 Mert tele vannak szeméttel a tavak és a folyók. 
 Mert ott kevesebb a baktérium. 

02-es kód: A válaszban egyértelmű utalás történik a bevezető ábrában látható 
tisztítási eljárásra. 
 Mert a talajvíz szűrőn megy át, és klórozzák. 
 A talajvíz szűrőn megy át, és az teljesen megtisztítja. 

03-as kód: Más válaszok.  
 Mert mindig mozgásban van. 
 Mert nem kavarja fel semmi, és ezért nem hoz fel sarat a mélyből. 
 Mert a talajvíz a hegyekből jön, és oda csak víz és megolvadt hó kerül. 

99-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Ivóvíz S409Q02

S409ClWtr_HUN 

2. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q02 

A víztisztítás gyakran több lépésben, különböző technikákra épülve történik. Az 
ábrán látható víztisztítási folyamat négy lépésből áll (számozás 1–4). A második 
lépésben a vizet ülepítőmedencében gyűjtik össze.  

Hogyan tisztul a víz ebben a fázisban?  

A A víz kevésbé savassá válik. 
B A vízben lévő baktériumok elpusztulnak. 
C Oxigént adnak a vízhez. 
D A sóder és a homok a medence fenekére süllyed. 
E A mérgező anyagok lebomlanak. 

 IVÓVÍZ 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-s kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S409ClWtr_HUN 

2. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q02 

A víztisztítás gyakran több lépésben, különböző technikákra épülve történik. Az 
ábrán látható víztisztítási folyamat négy lépésből áll (számozás 1–4). A második 
lépésben a vizet ülepítőmedencében gyűjtik össze.  

Hogyan tisztul a víz ebben a fázisban?  

A A víz kevésbé savassá válik. 
B A vízben lévő baktériumok elpusztulnak. 
C Oxigént adnak a vízhez. 
D A sóder és a homok a medence fenekére süllyed. 
E A mérgező anyagok lebomlanak. 

 IVÓVÍZ 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-s kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: Ivóvíz S409Q04

S409ClWtr_HUN 

3. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q04 – 0 1 9  

A tisztítási folyamat negyedik lépésében klórt adnak a vízhez.  

Miért adnak klórt a vízhez? 

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

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

 IVÓVÍZ 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszban utalás történik arra, hogy ezáltal kiszűrik, elpusztítják, 
hatástalanítják a baktériumokat. 
 Megszabadítják a baktériumoktól. 
 A klór megöli a baktériumokat. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A víz kevésbé savassá válik, és nem lesz benne alga. 
 Baktériumok. 
 Olyan, mint a fluor. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S409ClWtr_HUN 

3. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q04 – 0 1 9  

A tisztítási folyamat negyedik lépésében klórt adnak a vízhez.  

Miért adnak klórt a vízhez? 

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

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

 IVÓVÍZ 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszban utalás történik arra, hogy ezáltal kiszűrik, elpusztítják, 
hatástalanítják a baktériumokat. 
 Megszabadítják a baktériumoktól. 
 A klór megöli a baktériumokat. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A víz kevésbé savassá válik, és nem lesz benne alga. 
 Baktériumok. 
 Olyan, mint a fluor. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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4. kérdés: Ivóvíz S409Q06

S409ClWtr_HUN 

4. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q06 –  01  02  11  12  99 

Tegyük fel, hogy a vízműben dolgozó kutatók a víz ellenőrzése során veszélyes 
baktériumokat találnak a vízben, miután a vizet megtisztították.  

Mit kell tenniük az embereknek otthon, mielőtt megisszák ezt a vizet?  

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

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

IVÓVÍZ 4. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

11-es kód: A válaszban utalás történik a víz felforralására. 
 Forralják. 
 Megmelegítik, és akkor elpusztulnak a baktériumok. 
 Felforralják, vagy leszűrik. 

12-es kód: A válaszban utalás történik más tisztítási eljárásra, amely otthon 
biztonságosan elvégezhető. 
 Klór tablettával kezelik a vizet stb. (pl. Neomagnol tabletta). 
 Mikroporózus szűrőt használnak. 

Rossz válasz 

01-es kód: A válaszban olyan ‘szakszerű’ módszerre történik utalás, amely otthon 
nem végezhető el biztonságosan.  
 Egy vödörben klórral keverik, és aztán isszák meg. 
 Több klór, vegyi és biológiai eljárások. 
 Desztillálják a vizet. 

02-es kód: Más válaszok. 
 Újratisztítják.  

99-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S409ClWtr_HUN 

4. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q06 –  01  02  11  12  99 

Tegyük fel, hogy a vízműben dolgozó kutatók a víz ellenőrzése során veszélyes 
baktériumokat találnak a vízben, miután a vizet megtisztították.  

Mit kell tenniük az embereknek otthon, mielőtt megisszák ezt a vizet?  

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

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

IVÓVÍZ 4. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

11-es kód: A válaszban utalás történik a víz felforralására. 
 Forralják. 
 Megmelegítik, és akkor elpusztulnak a baktériumok. 
 Felforralják, vagy leszűrik. 

12-es kód: A válaszban utalás történik más tisztítási eljárásra, amely otthon 
biztonságosan elvégezhető. 
 Klór tablettával kezelik a vizet stb. (pl. Neomagnol tabletta). 
 Mikroporózus szűrőt használnak. 

Rossz válasz 

01-es kód: A válaszban olyan ‘szakszerű’ módszerre történik utalás, amely otthon 
nem végezhető el biztonságosan.  
 Egy vödörben klórral keverik, és aztán isszák meg. 
 Több klór, vegyi és biológiai eljárások. 
 Desztillálják a vizet. 

02-es kód: Más válaszok. 
 Újratisztítják.  

99-es kód: Nincs válasz. 
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5. kérdés: Ivóvíz S409Q07

S409ClWtr_HUN 

5. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q07 

Okozhatja-e a szennyezett víz fogyasztása a következő egészségproblémákat? 
Karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ minden sorban! 

Okozhatja-e a szennyezett víz 
fogyasztása a következő 
egészségproblémákat?  

Igen vagy Nem 

Cukorbetegség Igen / Nem 

Hasmenés Igen / Nem 

HIV/AIDS Igen / Nem 

Bélféreg/galandféreg Igen / Nem 

IVÓVÍZ 5. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Nem, Igen, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

S409ClWtr_HUN 

5. kérdés:  IVÓVÍZ S409Q07 

Okozhatja-e a szennyezett víz fogyasztása a következő egészségproblémákat? 
Karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ minden sorban! 

Okozhatja-e a szennyezett víz 
fogyasztása a következő 
egészségproblémákat?  

Igen vagy Nem 

Cukorbetegség Igen / Nem 

Hasmenés Igen / Nem 

HIV/AIDS Igen / Nem 

Bélféreg/galandféreg Igen / Nem 

IVÓVÍZ 5. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Nem, Igen, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Vissza a Tartalomhoz
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Katalizátor S516

S516CatCo_HUN 

KATALIZÁTOR 
A legmodernebb autók katalizátorral működnek, ami csökkenti az autó 
kipufogógázának káros hatását a környezetre és az emberekre. 

A káros gázoknak nagyjából 90%-a ily módon kevésbé károssá alakul át. Itt látható 
néhány gáz, mielőtt bekerül a katalizátorba, és amikor kijön belőle.  

1. kérdés: KATALIZÁTOR S516Q01 – 0 1 9  

A fenti diagram információit felhasználva írj egy példát arra, hogyan teszi kevésbé 
ártalmassá a katalizátor a kibocsátott füstöt!  

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

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

KATALIZÁTOR 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszban a tanuló megemlíti a szénmonoxid vagy a nitrogénoxidok 
átalakítását más vegyületté.  
 A szénmonoxid széndioxidra változik.  
 A nitrogénoxidok nitrogénra változnak.  
 A káros szénmonoxid és a nitrogénoxidok kevésbé káros széndioxidra, 

illetve nitrogénra változnak. 

Bemenő gázok Kijövő gázok 

Nitrogén N2 

Szén-dioxid CO2 

Nitrogén N2 

Szén-dioxid CO2 

Víz (gőz) H2O Víz (gőz) H2O 

Szénmonoxid CO 

Nitrogénoxidok  
NO, NO2 

Szénmonoxid CO (10%) 

Szén-dioxid CO2 (90%) 

Nitrogénoxidok NO, NO2 (10%) 

Nitrogén N2 (90%) 

Katalizátor 
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1. kérdés: Katalizátor S516Q01

S516CatCo_HUN 

KATALIZÁTOR 
A legmodernebb autók katalizátorral működnek, ami csökkenti az autó 
kipufogógázának káros hatását a környezetre és az emberekre. 

A káros gázoknak nagyjából 90%-a ily módon kevésbé károssá alakul át. Itt látható 
néhány gáz, mielőtt bekerül a katalizátorba, és amikor kijön belőle.  

1. kérdés: KATALIZÁTOR S516Q01 – 0 1 9  

A fenti diagram információit felhasználva írj egy példát arra, hogyan teszi kevésbé 
ártalmassá a katalizátor a kibocsátott füstöt!  

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

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

KATALIZÁTOR 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszban a tanuló megemlíti a szénmonoxid vagy a nitrogénoxidok 
átalakítását más vegyületté.  
 A szénmonoxid széndioxidra változik.  
 A nitrogénoxidok nitrogénra változnak.  
 A káros szénmonoxid és a nitrogénoxidok kevésbé káros széndioxidra, 

illetve nitrogénra változnak. 

Bemenő gázok Kijövő gázok 

Nitrogén N2 

Szén-dioxid CO2 

Nitrogén N2 

Szén-dioxid CO2 

Víz (gőz) H2O Víz (gőz) H2O 

Szénmonoxid CO 

Nitrogénoxidok  
NO, NO2 

Szénmonoxid CO (10%) 

Szén-dioxid CO2 (90%) 

Nitrogénoxidok NO, NO2 (10%) 

Nitrogén N2 (90%) 

Katalizátor 

Kódolás

S516CatCo_HUN 

KATALIZÁTOR 
A legmodernebb autók katalizátorral működnek, ami csökkenti az autó 
kipufogógázának káros hatását a környezetre és az emberekre. 

A káros gázoknak nagyjából 90%-a ily módon kevésbé károssá alakul át. Itt látható 
néhány gáz, mielőtt bekerül a katalizátorba, és amikor kijön belőle.  

1. kérdés: KATALIZÁTOR S516Q01 – 0 1 9  

A fenti diagram információit felhasználva írj egy példát arra, hogyan teszi kevésbé 
ártalmassá a katalizátor a kibocsátott füstöt!  

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

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

KATALIZÁTOR 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszban a tanuló megemlíti a szénmonoxid vagy a nitrogénoxidok 
átalakítását más vegyületté.  
 A szénmonoxid széndioxidra változik.  
 A nitrogénoxidok nitrogénra változnak.  
 A káros szénmonoxid és a nitrogénoxidok kevésbé káros széndioxidra, 

illetve nitrogénra változnak. 

Bemenő gázok Kijövő gázok 

Nitrogén N2 

Szén-dioxid CO2 

Nitrogén N2 

Szén-dioxid CO2 

Víz (gőz) H2O Víz (gőz) H2O 

Szénmonoxid CO 

Nitrogénoxidok  
NO, NO2 

Szénmonoxid CO (10%) 

Szén-dioxid CO2 (90%) 

Nitrogénoxidok NO, NO2 (10%) 

Nitrogén N2 (90%) 

Katalizátor 

S516CatCo_HUN 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A gázok kevésbé ártalmas vegyületté alakulnak.  

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KATALIZÁTOR S516Q02 – 0 1 2 9  

A gázok átalakulása a katalizátorban történik. Magyarázd meg a történést az 
atomokra ÉS a molekulákra nézve!  

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

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

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

KATALIZÁTOR 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A válasznak utalnia kell arra, hogy az atomok újrarendeződnek, és új 
molekulákat alkotnak. A válaszban mindkét kifejezés benne van.  
 A molekulák szétesnek, és az atomok újrarendeződnek, hogy új 

molekulákat hozzanak létre.  
 Az atomok újrarendeződnek, új molekulákká állnak össze. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: A tanuló helyesen írja le a folyamatot, de nem tér ki külön mind az 
atomok, mind a molekulák változásaira.  
 Az atomok újrarendeződve különböző új anyagokat hoznak létre.  
 A molekulák más molekulákká alakulnak át. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz, csak olyan megfogalmazást tartalmaz, amely a felvezetésben 
benne volt. 
 A szénmonoxidból széndioxid lesz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Katalizátor S516Q02

S516CatCo_HUN 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A gázok kevésbé ártalmas vegyületté alakulnak.  

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KATALIZÁTOR S516Q02 – 0 1 2 9  

A gázok átalakulása a katalizátorban történik. Magyarázd meg a történést az 
atomokra ÉS a molekulákra nézve!  

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

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

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

KATALIZÁTOR 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A válasznak utalnia kell arra, hogy az atomok újrarendeződnek, és új 
molekulákat alkotnak. A válaszban mindkét kifejezés benne van.  
 A molekulák szétesnek, és az atomok újrarendeződnek, hogy új 

molekulákat hozzanak létre.  
 Az atomok újrarendeződnek, új molekulákká állnak össze. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: A tanuló helyesen írja le a folyamatot, de nem tér ki külön mind az 
atomok, mind a molekulák változásaira.  
 Az atomok újrarendeződve különböző új anyagokat hoznak létre.  
 A molekulák más molekulákká alakulnak át. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz, csak olyan megfogalmazást tartalmaz, amely a felvezetésben 
benne volt. 
 A szénmonoxidból széndioxid lesz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S516CatCo_HUN 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A gázok kevésbé ártalmas vegyületté alakulnak.  

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KATALIZÁTOR S516Q02 – 0 1 2 9  

A gázok átalakulása a katalizátorban történik. Magyarázd meg a történést az 
atomokra ÉS a molekulákra nézve!  

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

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

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

KATALIZÁTOR 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A válasznak utalnia kell arra, hogy az atomok újrarendeződnek, és új 
molekulákat alkotnak. A válaszban mindkét kifejezés benne van.  
 A molekulák szétesnek, és az atomok újrarendeződnek, hogy új 

molekulákat hozzanak létre.  
 Az atomok újrarendeződnek, új molekulákká állnak össze. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: A tanuló helyesen írja le a folyamatot, de nem tér ki külön mind az 
atomok, mind a molekulák változásaira.  
 Az atomok újrarendeződve különböző új anyagokat hoznak létre.  
 A molekulák más molekulákká alakulnak át. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz, csak olyan megfogalmazást tartalmaz, amely a felvezetésben 
benne volt. 
 A szénmonoxidból széndioxid lesz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: Katalizátor S516Q04

S516CatCo_HUN 

3. kérdés: KATALIZÁTOR S516Q04 – 0 1 9  

Vizsgáld meg a katalizátorból kijövő gázokat! Melyik az a probléma, amelyet a 
katalizátorok fejlesztésén dolgozó mérnököknek és tudósoknak még meg kell 
oldaniuk, ha azt akarják, hogy kevésbé legyen ártalmas a kipufogógáz?  

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

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

KATALIZÁTOR 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Az elfogadható válasz tartalmazza az ártalmas gázok (szénmonoxid, 
nitrogénoxidok) eltávolítását VAGY a széndioxid eltávolítását a légtérbe 
kerülő gázokból. 
 Nem az összes szénmonoxid válik széndioxiddá. 
 Nem elegendő mértékű a nitrogénoxidok nitrogénné alakulása.  
 Javítani kell a szénmonoxid széndioxiddá és a nitrogénoxidok nitrogénné 

alakulásának arányát.  
 Fel kellene fogni a keletkező széndioxidot, és nem a levegőbe engedni.  
 Tökéletesíteni kell a káros gázok ártalmatlan gázokká történő 

átalakítását.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S516CatCo_HUN 

3. kérdés: KATALIZÁTOR S516Q04 – 0 1 9  

Vizsgáld meg a katalizátorból kijövő gázokat! Melyik az a probléma, amelyet a 
katalizátorok fejlesztésén dolgozó mérnököknek és tudósoknak még meg kell 
oldaniuk, ha azt akarják, hogy kevésbé legyen ártalmas a kipufogógáz?  

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

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

KATALIZÁTOR 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Az elfogadható válasz tartalmazza az ártalmas gázok (szénmonoxid, 
nitrogénoxidok) eltávolítását VAGY a széndioxid eltávolítását a légtérbe 
kerülő gázokból. 
 Nem az összes szénmonoxid válik széndioxiddá. 
 Nem elegendő mértékű a nitrogénoxidok nitrogénné alakulása.  
 Javítani kell a szénmonoxid széndioxiddá és a nitrogénoxidok nitrogénné 

alakulásának arányát.  
 Fel kellene fogni a keletkező széndioxidot, és nem a levegőbe engedni.  
 Tökéletesíteni kell a káros gázok ártalmatlan gázokká történő 

átalakítását.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Kenyértészta S505

S505BdDgh_HUN 

KENYÉRTÉSZTA 

Kenyértészta készítésekor a pékek lisztet, vizet, sót és élesztőt kevernek össze. 
Keverés után néhány órára egy edénybe teszik a tésztát, és hagyják megkelni. 
Az erjedés alatt kémiai folyamatok történnek a tésztában: az élesztő (egysejtű 
gomba) a lisztben lévő keményítőt és cukrot szén-dioxiddá és alkohollá alakítja.  

1. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q01 

Az erjedés hatására a tészta megkel. Miért kel meg a tészta? 

A A tészta megkel, mert alkohol keletkezik, és az gázzá válik. 
B A tészta megkel, mert az egysejtű gombák szaporodnak. 
C A tészta megkel, mert szén-dioxid gáz keletkezik. 
D A tészta megkel, mert az erjedés során a víz gőzzé válik. 

KENYÉRTÉSZTA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

1. kérdés: Kenyértészta S505Q01

S505BdDgh_HUN 

KENYÉRTÉSZTA 

Kenyértészta készítésekor a pékek lisztet, vizet, sót és élesztőt kevernek össze. 
Keverés után néhány órára egy edénybe teszik a tésztát, és hagyják megkelni. 
Az erjedés alatt kémiai folyamatok történnek a tésztában: az élesztő (egysejtű 
gomba) a lisztben lévő keményítőt és cukrot szén-dioxiddá és alkohollá alakítja.  

1. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q01 

Az erjedés hatására a tészta megkel. Miért kel meg a tészta? 

A A tészta megkel, mert alkohol keletkezik, és az gázzá válik. 
B A tészta megkel, mert az egysejtű gombák szaporodnak. 
C A tészta megkel, mert szén-dioxid gáz keletkezik. 
D A tészta megkel, mert az erjedés során a víz gőzzé válik. 

KENYÉRTÉSZTA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S505BdDgh_HUN 

KENYÉRTÉSZTA 

Kenyértészta készítésekor a pékek lisztet, vizet, sót és élesztőt kevernek össze. 
Keverés után néhány órára egy edénybe teszik a tésztát, és hagyják megkelni. 
Az erjedés alatt kémiai folyamatok történnek a tésztában: az élesztő (egysejtű 
gomba) a lisztben lévő keményítőt és cukrot szén-dioxiddá és alkohollá alakítja.  

1. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q01 

Az erjedés hatására a tészta megkel. Miért kel meg a tészta? 

A A tészta megkel, mert alkohol keletkezik, és az gázzá válik. 
B A tészta megkel, mert az egysejtű gombák szaporodnak. 
C A tészta megkel, mert szén-dioxid gáz keletkezik. 
D A tészta megkel, mert az erjedés során a víz gőzzé válik. 

KENYÉRTÉSZTA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Kenyértészta S505Q02

S505BdDgh_HUN 

 

 

Dugó

Liszt, 
víz, só 
élesztővel 

Tartó 

Mérleg 

1. kísérlet 

 

 

Liszt, 
víz, só 
élesztővel 

Nyitott 
tartó 

Mérleg 

3. kísérlet 

 

Dugó 

Liszt, 
víz, só 
élesztő nélkül 

Tartó 

Mérleg 

2. kísérlet 

 

Liszt, 
víz, só 
élesztő nélkül 

Nyitott 
tartó 

Mérleg 

4. kísérlet 

2. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q02 

Néhány órával az összekeverés után a pék megméri a tésztát, és azt találja, hogy 
annak tömege csökkent. 

Az alábbiakban bemutatott négy kísérlet kezdetén a tészta tömege azonos. Melyik az 
a két kísérlet, amelyeket a péknek össze kellene hasonlítania, ha azt akarja 
vizsgálni, vajon az élesztő-e a tömegveszteség oka? 

A A péknek az 1. és a 2. kísérletet kellene összehasonlítania. 
B A péknek az 1. és a 3. kísérletet kellene összehasonlítania. 
C A péknek a 2. és a 4. kísérletet kellene összehasonlítania. 
D A péknek a 3. és a 4. kísérletet kellene összehasonlítania. 

KENYÉRTÉSZTA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás
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Dugó 

Liszt, 
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élesztő nélkül 

Tartó 
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Liszt, 
víz, só 
élesztő nélkül 
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tartó 
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4. kísérlet 

2. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q02 

Néhány órával az összekeverés után a pék megméri a tésztát, és azt találja, hogy 
annak tömege csökkent. 

Az alábbiakban bemutatott négy kísérlet kezdetén a tészta tömege azonos. Melyik az 
a két kísérlet, amelyeket a péknek össze kellene hasonlítania, ha azt akarja 
vizsgálni, vajon az élesztő-e a tömegveszteség oka? 

A A péknek az 1. és a 2. kísérletet kellene összehasonlítania. 
B A péknek az 1. és a 3. kísérletet kellene összehasonlítania. 
C A péknek a 2. és a 4. kísérletet kellene összehasonlítania. 
D A péknek a 3. és a 4. kísérletet kellene összehasonlítania. 

KENYÉRTÉSZTA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: Kenyértészta S505Q03

S505BdDgh_HUN 

3. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q03 

Az élesztő átalakítja a lisztben lévő keményítőt és cukrot kémiai reakció 
segítségével, amelynek során szén-dioxid és alkohol keletkezik.  

Miből keletkeznek a szén-dioxid és az alkohol szénatomjai? Minden magyarázatnál 
karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Miből keletkeznek a szénatomok? Melyik a 
helyes magyarázat? 

Igen vagy 
nem? 

A szénatomok egy része a cukorból származik. Igen / Nem 

A sómolekulák tartalmaznak néhány szénatomot. Igen / Nem 

A szénatomok egy része a vízből származik. Igen / Nem 

KENYÉRTÉSZTA 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S505BdDgh_HUN 

3. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q03 

Az élesztő átalakítja a lisztben lévő keményítőt és cukrot kémiai reakció 
segítségével, amelynek során szén-dioxid és alkohol keletkezik.  

Miből keletkeznek a szén-dioxid és az alkohol szénatomjai? Minden magyarázatnál 
karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ választ! 

Miből keletkeznek a szénatomok? Melyik a 
helyes magyarázat? 

Igen vagy 
nem? 

A szénatomok egy része a cukorból származik. Igen / Nem 

A sómolekulák tartalmaznak néhány szénatomot. Igen / Nem 

A szénatomok egy része a vízből származik. Igen / Nem 

KENYÉRTÉSZTA 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

4. kérdés: Kenyértészta S505Q04

S505BdDgh_HUN 

4. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q04 

Amikor a megkelt kenyeret a sütőbe helyezik, hogy megsüssék, a tésztában lévő 
gáz- és gőzbuborékok kitágulnak. 

Miért tágul a gáz és a gőz melegítés hatására? 

A Molekuláik megnőnek. 
B Molekuláik gyorsabban mozognak. 
C Molekuláik száma növekszik. 
D Molekuláik ritkábban ütköznek. 

KENYÉRTÉSZTA 4. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S505BdDgh_HUN 

4. kérdés: KENYÉRTÉSZTA S505Q04 

Amikor a megkelt kenyeret a sütőbe helyezik, hogy megsüssék, a tésztában lévő 
gáz- és gőzbuborékok kitágulnak. 

Miért tágul a gáz és a gőz melegítés hatására? 

A Molekuláik megnőnek. 
B Molekuláik gyorsabban mozognak. 
C Molekuláik száma növekszik. 
D Molekuláik ritkábban ütköznek. 

KENYÉRTÉSZTA 4. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Mary Montagu S477

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. 

1. 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. 

MARY MONTAGU 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

1. kérdés: Mary Montagu S477Q02

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. 

1. 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. 

MARY MONTAGU 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

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. 

1. 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. 

MARY MONTAGU 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Mary Montagu S477Q032. 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. 

MARY MONTAGU 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

2. 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. 

MARY MONTAGU 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 



52    Mary Montagu

3. kérdés: Mary Montagu S477Q043. kérdés: MARY MONTAGU S477Q04 – 019 

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

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

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

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

MARY MONTAGU 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Azok a válaszok, amelyek a fiatalok és/vagy az idősek gyengébb immunrendszerét 
említik, vagy erre utalnak.  

Megjegyzés: A  magyarázat(ok) vagy a fiatal, vagy az idős emberekre kell vonatkozzanak – 
nem mindenkire általában. A válasznak, közvetett vagy közvetlen formában, utalnia kell arra, 
hogy ezeknek az embereknek az immunrendszere gyengébb más emberekénél – és nem 
csak arra, hogy általában gyengébbek. 

 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. 

Rossz válasz  

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

 

 

Kódolás

3. kérdés: MARY MONTAGU S477Q04 – 019 

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

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

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

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

MARY MONTAGU 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Azok a válaszok, amelyek a fiatalok és/vagy az idősek gyengébb immunrendszerét 
említik, vagy erre utalnak.  

Megjegyzés: A  magyarázat(ok) vagy a fiatal, vagy az idős emberekre kell vonatkozzanak – 
nem mindenkire általában. A válasznak, közvetett vagy közvetlen formában, utalnia kell arra, 
hogy ezeknek az embereknek az immunrendszere gyengébb más emberekénél – és nem 
csak arra, hogy általában gyengébbek. 

 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. 

Rossz válasz  

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

 

 

Vissza a Tartalomhoz
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Munka melegben S420

1. kérdés: Munka melegben S420Q01

S420HeTem_HUN 

MUNKA MELEGBEN 
1. kérdés: MUNKA MELEGBEN S420Q01 

Péter egy régi ház felújításán dolgozik. Az autója csomagtartójában hagyott egy üveg 
vizet, néhány fémszöget és egy darab fát. Az autó három órát állt a napon. 
Az autóban a belső hőmérséklet kb. 40 ºC fokig emelkedett.  

Mi történt az egyes tárgyakkal az autóban? Karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ 
választ minden sorban! 

Ez történt az adott tárggyal/tárgyakkal? Igen vagy Nem 

Mindegyik tárgynak azonos a hőmérséklete. Igen / Nem 

Egy idő után felforr a víz. Igen / Nem 

Egy idő után a fémszögek vörösen izzanak. Igen / Nem 

MUNKA MELEGBEN 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S420HeTem_HUN 

MUNKA MELEGBEN 
1. kérdés: MUNKA MELEGBEN S420Q01 

Péter egy régi ház felújításán dolgozik. Az autója csomagtartójában hagyott egy üveg 
vizet, néhány fémszöget és egy darab fát. Az autó három órát állt a napon. 
Az autóban a belső hőmérséklet kb. 40 ºC fokig emelkedett.  

Mi történt az egyes tárgyakkal az autóban? Karikázd be az ’Igen’ vagy a ’Nem’ 
választ minden sorban! 

Ez történt az adott tárggyal/tárgyakkal? Igen vagy Nem 

Mindegyik tárgynak azonos a hőmérséklete. Igen / Nem 

Egy idő után felforr a víz. Igen / Nem 

Egy idő után a fémszögek vörösen izzanak. Igen / Nem 

MUNKA MELEGBEN 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Munka melegben S420Q03

S420HeTem_HUN 

2. kérdés: MUNKA MELEGBEN S420Q03 

Péter inni akar munka közben. A következő innivalókat hagyja a szobában, ahol a 
hőmérséklet kb. 20 ºC fok: Egy pohár forró kávé, amely kb. 90 ºC fokos, egy pohár 
ásványvíz, amely kb. 5 ºC fokos. A poharak egyforma anyagból vannak és azonos 
méretűek, az italok mennyisége megegyezik. 

Tíz perc elteltével milyen hőmérsékletű lehet a kávé és a víz? 

A 70 ºC és 10 ºC 
B 90 ºC és 5 ºC 
C 70 ºC és 25 ºC 
D 20 ºC és 20 ºC 

FORRÓ MUNKA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

S420HeTem_HUN 

2. kérdés: MUNKA MELEGBEN S420Q03 

Péter inni akar munka közben. A következő innivalókat hagyja a szobában, ahol a 
hőmérséklet kb. 20 ºC fok: Egy pohár forró kávé, amely kb. 90 ºC fokos, egy pohár 
ásványvíz, amely kb. 5 ºC fokos. A poharak egyforma anyagból vannak és azonos 
méretűek, az italok mennyisége megegyezik. 

Tíz perc elteltével milyen hőmérsékletű lehet a kávé és a víz? 

A 70 ºC és 10 ºC 
B 90 ºC és 5 ºC 
C 70 ºC és 25 ºC 
D 20 ºC és 20 ºC 

FORRÓ MUNKA 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Vissza a Tartalomhoz
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Nagy	műtétek S526

S526OpgTh_HUN 

NAGY MŰTÉTEK 
Sok betegséget csak nagy, altatásos műtétek elvégezésével lehet gyógyítani 
speciálisan felszerelt műtőkben. 



56    Nagy	műtétek

1.	kérdés:	Nagy	műtétek	 S526Q01

S526OpgTh_HUN 

1 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q01 

A nagy műtétekhez a betegeket elaltatják, így nem éreznek semmilyen fájdalmat. Az 
altatást rendszerint gázzal végzik egy maszkon keresztül, amellyel befedik az orrot 
és a szájat. 

Az alábbiak közül mely szervrendszerekre hat az altatógáz? Karikázd be az ’Igen’ 
vagy a ’Nem’ választ minden szerv esetén! 

Hat-e erre a testrendszerre az altatógáz? Igen vagy nem? 

Emésztőrendszer Igen / Nem 

Idegrendszer Igen / Nem 

Légzőrendszer Igen / Nem 

NAGY MŰTÉTEK 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Igen, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q02 –  01  11  12  21  99 

Magyarázd el, miért fertőtlenítik a műtökben használt műtőeszközöket! 

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

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

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

Kódolás

S526OpgTh_HUN 

1 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q01 

A nagy műtétekhez a betegeket elaltatják, így nem éreznek semmilyen fájdalmat. Az 
altatást rendszerint gázzal végzik egy maszkon keresztül, amellyel befedik az orrot 
és a szájat. 

Az alábbiak közül mely szervrendszerekre hat az altatógáz? Karikázd be az ’Igen’ 
vagy a ’Nem’ választ minden szerv esetén! 

Hat-e erre a testrendszerre az altatógáz? Igen vagy nem? 

Emésztőrendszer Igen / Nem 

Idegrendszer Igen / Nem 

Légzőrendszer Igen / Nem 

NAGY MŰTÉTEK 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Igen, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q02 –  01  11  12  21  99 

Magyarázd el, miért fertőtlenítik a műtökben használt műtőeszközöket! 

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

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

 ...................................................................................................................................  
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2.	kérdés:	Nagy	műtétek	 S526Q02

S526OpgTh_HUN 

1 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q01 

A nagy műtétekhez a betegeket elaltatják, így nem éreznek semmilyen fájdalmat. Az 
altatást rendszerint gázzal végzik egy maszkon keresztül, amellyel befedik az orrot 
és a szájat. 

Az alábbiak közül mely szervrendszerekre hat az altatógáz? Karikázd be az ’Igen’ 
vagy a ’Nem’ választ minden szerv esetén! 

Hat-e erre a testrendszerre az altatógáz? Igen vagy nem? 

Emésztőrendszer Igen / Nem 

Idegrendszer Igen / Nem 

Légzőrendszer Igen / Nem 

NAGY MŰTÉTEK 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Igen, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q02 –  01  11  12  21  99 

Magyarázd el, miért fertőtlenítik a műtökben használt műtőeszközöket! 

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

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

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

Kódolás

S526OpgTh_HUN 

NAGY MŰTÉTEK 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

21-es kód: Ha a tanuló megemlíti az eszközök baktériummentesítésének 
szükségességét ÉS azt is, hogy az eszközök bekerülnek a beteg testébe. 
 Azért, hogy megakadályozzuk, hogy a baktériumok a testbe kerülve 

megfertőzzék a beteget. 

Részlegesen jó válasz  

12-es kód: Ha a tanuló megemlíti az eszközök baktériummentesítésének 
szükségességét, DE nem szól arról, hogy az eszközök bekerülnek a 
beteg testébe.  
 Hogy csírátlanítsuk az eszközöket. 
 Hogy ne fertőzzük meg a beteget. 

11-es kód: Ha a tanuló megemlíti, hogy az eszközök bekerülnek a beteg testébe, DE 
nem szól az eszközök baktériummentességének igényéről. 
 Azért, mert a műtét során az eszközök bekerülnek a testbe a vágáson 

keresztül. 

Rossz válasz 

01-es kód: Más válaszok. 
 Hogy tisztán tartsuk az eszközöket. 

99-es kód: Nincs válasz. 

3 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q03 

Előfordulhat, hogy a beteg nem tud enni és inni a műtét után, ezért vizet, cukrot és 
ásványi sókat tartalmazó infúziót kap. Néha antibiotikumokat és nyugtatókat is 
tartalmaz az infúziós oldat. 

Miért fontos infúzióval cukrot adni a betegnek műtét után? 

A Hogy megóvják a kiszáradástól. 
B A műtét utáni fájdalom kezelésére. 
C A műtét utáni fertőzések elkerülésére. 
D A szükséges táplálékbevitel miatt. 

NAGY MŰTÉTEK 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3.	kérdés:	Nagy	műtétek	 S526Q03

S526OpgTh_HUN 

NAGY MŰTÉTEK 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

21-es kód: Ha a tanuló megemlíti az eszközök baktériummentesítésének 
szükségességét ÉS azt is, hogy az eszközök bekerülnek a beteg testébe. 
 Azért, hogy megakadályozzuk, hogy a baktériumok a testbe kerülve 

megfertőzzék a beteget. 

Részlegesen jó válasz  

12-es kód: Ha a tanuló megemlíti az eszközök baktériummentesítésének 
szükségességét, DE nem szól arról, hogy az eszközök bekerülnek a 
beteg testébe.  
 Hogy csírátlanítsuk az eszközöket. 
 Hogy ne fertőzzük meg a beteget. 

11-es kód: Ha a tanuló megemlíti, hogy az eszközök bekerülnek a beteg testébe, DE 
nem szól az eszközök baktériummentességének igényéről. 
 Azért, mert a műtét során az eszközök bekerülnek a testbe a vágáson 

keresztül. 

Rossz válasz 

01-es kód: Más válaszok. 
 Hogy tisztán tartsuk az eszközöket. 

99-es kód: Nincs válasz. 

3 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q03 

Előfordulhat, hogy a beteg nem tud enni és inni a műtét után, ezért vizet, cukrot és 
ásványi sókat tartalmazó infúziót kap. Néha antibiotikumokat és nyugtatókat is 
tartalmaz az infúziós oldat. 

Miért fontos infúzióval cukrot adni a betegnek műtét után? 

A Hogy megóvják a kiszáradástól. 
B A műtét utáni fájdalom kezelésére. 
C A műtét utáni fertőzések elkerülésére. 
D A szükséges táplálékbevitel miatt. 

NAGY MŰTÉTEK 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S526OpgTh_HUN 

NAGY MŰTÉTEK 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

21-es kód: Ha a tanuló megemlíti az eszközök baktériummentesítésének 
szükségességét ÉS azt is, hogy az eszközök bekerülnek a beteg testébe. 
 Azért, hogy megakadályozzuk, hogy a baktériumok a testbe kerülve 

megfertőzzék a beteget. 

Részlegesen jó válasz  

12-es kód: Ha a tanuló megemlíti az eszközök baktériummentesítésének 
szükségességét, DE nem szól arról, hogy az eszközök bekerülnek a 
beteg testébe.  
 Hogy csírátlanítsuk az eszközöket. 
 Hogy ne fertőzzük meg a beteget. 

11-es kód: Ha a tanuló megemlíti, hogy az eszközök bekerülnek a beteg testébe, DE 
nem szól az eszközök baktériummentességének igényéről. 
 Azért, mert a műtét során az eszközök bekerülnek a testbe a vágáson 

keresztül. 

Rossz válasz 

01-es kód: Más válaszok. 
 Hogy tisztán tartsuk az eszközöket. 

99-es kód: Nincs válasz. 

3 kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q03 

Előfordulhat, hogy a beteg nem tud enni és inni a műtét után, ezért vizet, cukrot és 
ásványi sókat tartalmazó infúziót kap. Néha antibiotikumokat és nyugtatókat is 
tartalmaz az infúziós oldat. 

Miért fontos infúzióval cukrot adni a betegnek műtét után? 

A Hogy megóvják a kiszáradástól. 
B A műtét utáni fájdalom kezelésére. 
C A műtét utáni fertőzések elkerülésére. 
D A szükséges táplálékbevitel miatt. 

NAGY MŰTÉTEK 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: D  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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4.	kérdés:	Nagy	műtétek	 S526Q04

S526OpgTh_HUN 

4. kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q04 

A szervátültetés nagy műtét, és egyre többet végeznek. Az alábbi grafikon egy adott 
kórházban végzett szervátültetések számát mutatja a különböző szervekre 
vonatkozóan 2003-ban.  

Levonhatók-e az alábbi következtetések a fenti grafikon alapján? Karikázd be az 
’Igen’ vagy a ’Nem’ választ minden következtetés esetén! 

Levonható-e ez a következtetés a fenti grafikon alapján?  Igen vagy nem? 

Tüdőátültetéskor szívátültetés is szükséges. Igen / Nem 

A vese az emberi test legfontosabb szerve. Igen / Nem 

A szervátültetett betegek legtöbbje vesebetegségben szenvedett. Igen / Nem 

NGY MŰTÉTEK ÉRTÉKELÉS 4. 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vese Máj Szív Tüdő 
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Kódolás

S526OpgTh_HUN 

4. kérdés: NAGY MŰTÉTEK S526Q04 

A szervátültetés nagy műtét, és egyre többet végeznek. Az alábbi grafikon egy adott 
kórházban végzett szervátültetések számát mutatja a különböző szervekre 
vonatkozóan 2003-ban.  

Levonhatók-e az alábbi következtetések a fenti grafikon alapján? Karikázd be az 
’Igen’ vagy a ’Nem’ választ minden következtetés esetén! 

Levonható-e ez a következtetés a fenti grafikon alapján?  Igen vagy nem? 

Tüdőátültetéskor szívátültetés is szükséges. Igen / Nem 

A vese az emberi test legfontosabb szerve. Igen / Nem 

A szervátültetett betegek legtöbbje vesebetegségben szenvedett. Igen / Nem 

NGY MŰTÉTEK ÉRTÉKELÉS 4. 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vese Máj Szív Tüdő 
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Vissza a Tartalomhoz
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Savas	eső S485

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. 

1.	kérdés:	Savas	eső	 S485Q021. 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?  

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

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

SAVAS ESŐ 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: 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. 
 Vulkánok. 
 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 

1-es kód: 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. Akárcsak 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 az 1-es kód eléréséhez. 
Minden ehhez kapcsolódó példa értékelésénél csak arról döntünk, megadható-e a 2-es kód. 
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Kódolás

1. 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?  

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

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

SAVAS ESŐ 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: 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. 
 Vulkánok. 
 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 

1-es kód: 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. Akárcsak 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 az 1-es kód eléréséhez. 
Minden ehhez kapcsolódó példa értékelésénél csak arról döntünk, megadható-e a 2-es kód. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, közöttük azok, amelyek a „légszennyezés”-t nem említik, és nem 
nevezik meg a savas eső valamely lényeges okát. 
 A műanyagok bocsátják ki. 
 A levegő természetes alkotórészei. 
 Cigaretta. 
 Szén és olaj. [Nem eléggé pontos válasz, nem említi az „égést”.] 
 Nukleáris erőművekből. 
 Ipari hulladékból. [Nem eléggé pontos válasz.] 

9-es kód: Nincs válasz. 
A savas eső márványra gyakorolt hatása modellezhető úgy, hogy márványdarabkákat 
ételecetbe teszünk, és benne hagyjuk egy éjszakára. Az ecetnek és a savas esőnek 
nagyjából ugyanolyan szintű a savtartalma. Amikor a márványdarabkát ecetbe tesszük, 
gázbuborékok képződnek. A száraz márványdarabnak a kísérlet előtt és után is 
megállapítjuk a tömegét.  

2. 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. 

SAVAS ESŐ 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, közöttük azok, amelyek a „légszennyezés”-t nem említik, és nem 
nevezik meg a savas eső valamely lényeges okát. 
 A műanyagok bocsátják ki. 
 A levegő természetes alkotórészei. 
 Cigaretta. 
 Szén és olaj. [Nem eléggé pontos válasz, nem említi az „égést”.] 
 Nukleáris erőművekből. 
 Ipari hulladékból. [Nem eléggé pontos válasz.] 

9-es kód: Nincs válasz. 
A savas eső márványra gyakorolt hatása modellezhető úgy, hogy márványdarabkákat 
ételecetbe teszünk, és benne hagyjuk egy éjszakára. Az ecetnek és a savas esőnek 
nagyjából ugyanolyan szintű a savtartalma. Amikor a márványdarabkát ecetbe tesszük, 
gázbuborékok képződnek. A száraz márványdarabnak a kísérlet előtt és után is 
megállapítjuk a tömegét.  

2. 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. 

SAVAS ESŐ 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2.	kérdés:	Savas	eső	 S485Q03

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, közöttük azok, amelyek a „légszennyezés”-t nem említik, és nem 
nevezik meg a savas eső valamely lényeges okát. 
 A műanyagok bocsátják ki. 
 A levegő természetes alkotórészei. 
 Cigaretta. 
 Szén és olaj. [Nem eléggé pontos válasz, nem említi az „égést”.] 
 Nukleáris erőművekből. 
 Ipari hulladékból. [Nem eléggé pontos válasz.] 

9-es kód: Nincs válasz. 
A savas eső márványra gyakorolt hatása modellezhető úgy, hogy márványdarabkákat 
ételecetbe teszünk, és benne hagyjuk egy éjszakára. Az ecetnek és a savas esőnek 
nagyjából ugyanolyan szintű a savtartalma. Amikor a márványdarabkát ecetbe tesszük, 
gázbuborékok képződnek. A száraz márványdarabnak a kísérlet előtt és után is 
megállapítjuk a tömegét.  

2. 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. 

SAVAS ESŐ 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok, közöttük azok, amelyek a „légszennyezés”-t nem említik, és nem 
nevezik meg a savas eső valamely lényeges okát. 
 A műanyagok bocsátják ki. 
 A levegő természetes alkotórészei. 
 Cigaretta. 
 Szén és olaj. [Nem eléggé pontos válasz, nem említi az „égést”.] 
 Nukleáris erőművekből. 
 Ipari hulladékból. [Nem eléggé pontos válasz.] 

9-es kód: Nincs válasz. 
A savas eső márványra gyakorolt hatása modellezhető úgy, hogy márványdarabkákat 
ételecetbe teszünk, és benne hagyjuk egy éjszakára. Az ecetnek és a savas esőnek 
nagyjából ugyanolyan szintű a savtartalma. Amikor a márványdarabkát ecetbe tesszük, 
gázbuborékok képződnek. A száraz márványdarabnak a kísérlet előtt és után is 
megállapítjuk a tömegét.  

2. 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. 

SAVAS ESŐ 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3.	kérdés:	Savas	eső	 S485Q053. 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! 

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

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

SAVAS ESŐ 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: 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. 
 Hogy vajon vannak-e más okai annak, hogy lyukak keletkeztek 

a márványdarabkában. 
 Mert ez igazolja azt, hogy a márványdarabka nem reagál bármely folyadékkal, 

mivel a víz semleges. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Hogy összehasonlítsák az 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. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 Hogy bebizonyítsák, hogy a desztillált víz nem sav. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

3. 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! 

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

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

SAVAS ESŐ 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: 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. 
 Hogy vajon vannak-e más okai annak, hogy lyukak keletkeztek 

a márványdarabkában. 
 Mert ez igazolja azt, hogy a márványdarabka nem reagál bármely folyadékkal, 

mivel a víz semleges. 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Hogy összehasonlítsák az 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. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 Hogy bebizonyítsák, hogy a desztillált víz nem sav. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Vissza a Tartalomhoz
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Szélenergia-hasznosítás S529

S529WpGen_HUN 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 
Sokan úgy vélik, hogy a hasznosított szélenergia helyettesítheti a szén- 
és olajtüzelésű erőműveket. A képen látható szerkezetek szélerőművek, a lapátokat 
a szél forgatja. A forgás elektromos energiát termel, mivel a szélerőművek 
generátorokat hajtanak. 

1. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q01 

Az alábbi grafikonok az átlagos szélsebesség évi eloszlását mutatják négy 
különböző helyen. A grafikonok alapján melyik a legalkalmasabb hely szélerőmű-
generátor telepítésére? 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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1. kérdés: Szélenergia-hasznosítás S529Q01

S529WpGen_HUN 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 
Sokan úgy vélik, hogy a hasznosított szélenergia helyettesítheti a szén- 
és olajtüzelésű erőműveket. A képen látható szerkezetek szélerőművek, a lapátokat 
a szél forgatja. A forgás elektromos energiát termel, mivel a szélerőművek 
generátorokat hajtanak. 

1. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q01 

Az alábbi grafikonok az átlagos szélsebesség évi eloszlását mutatják négy 
különböző helyen. A grafikonok alapján melyik a legalkalmasabb hely szélerőmű-
generátor telepítésére? 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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Kódolás

S529WpGen_HUN 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 
Sokan úgy vélik, hogy a hasznosított szélenergia helyettesítheti a szén- 
és olajtüzelésű erőműveket. A képen látható szerkezetek szélerőművek, a lapátokat 
a szél forgatja. A forgás elektromos energiát termel, mivel a szélerőművek 
generátorokat hajtanak. 

1. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q01 

Az alábbi grafikonok az átlagos szélsebesség évi eloszlását mutatják négy 
különböző helyen. A grafikonok alapján melyik a legalkalmasabb hely szélerőmű-
generátor telepítésére? 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: C 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Szélenergia-hasznosítás S529Q02

S529WpGen_HUN 

2. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q02 

Minél nagyobb a szélsebesség, annál gyorsabban forognak a szélerőmű lapátjai, és 
annál több energia termelődik. A valóságban azonban nincs direkt összefüggés a 
szélsebesség és a termelt elektromos energia között. Az alábbiak négy valóságos 
működési feltételt írnak le. 

 A lapátok akkor kezdenek forogni, ha a szél eléri a V1 sebességet. 

 A termelt elektromos energia akkor maximális (W), amikor a 
szélsebesség V2. 

 Biztonsági okokból a lapátok forgása V2 szélsebesség felett már nem 
gyorsul. 

 A lapátok forgása V3 szélsebesség felett leáll. 

Az alábbi grafikonok közül melyik az, amelyik a legjobban tükrözi a szélsebesség és 
a fenti működési feltételek szerint termelt elektromos energia közötti összefüggést?  

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: B 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

C 
W 

0 V1 V2 V3 

0El
. e

ne
rg

ia
. 

Szélsebesség 

A 
W 

0 V2 V3 

0El
. e

ne
rg

ia
. 

Szélsebesség 
V1 

D 
W 

0 V1 V2 V3 

0El
. e

ne
rg

ia
. 

Szélsebesség 

B 
W 

0 V1 V2 V3 

0El
. e

ne
rg

ia
. 

Szélsebesség 

Kódolás

S529WpGen_HUN 

2. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q02 

Minél nagyobb a szélsebesség, annál gyorsabban forognak a szélerőmű lapátjai, és 
annál több energia termelődik. A valóságban azonban nincs direkt összefüggés a 
szélsebesség és a termelt elektromos energia között. Az alábbiak négy valóságos 
működési feltételt írnak le. 

 A lapátok akkor kezdenek forogni, ha a szél eléri a V1 sebességet. 

 A termelt elektromos energia akkor maximális (W), amikor a 
szélsebesség V2. 

 Biztonsági okokból a lapátok forgása V2 szélsebesség felett már nem 
gyorsul. 

 A lapátok forgása V3 szélsebesség felett leáll. 

Az alábbi grafikonok közül melyik az, amelyik a legjobban tükrözi a szélsebesség és 
a fenti működési feltételek szerint termelt elektromos energia közötti összefüggést?  

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: B 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: Szélenergia-hasznosítás S529Q03

S529WpGen_HUN 

3. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q03 

Minél magasabban vagyunk a tengerszint felett, annál lassabban forognak a 
szélerőművek lapátjai azonos szélsebesség esetén. 

Az alábbiak közül melyik a legjobb magyarázat arra, hogy azonos szélsebesség 
esetén a magasabb helyekre telepített szélmalmok lassabban forognak? 

A A levegő sűrűsége a tengerszint feletti magassággal csökken. 
B A levegő hőmérséklete csökken a tengerszint feletti magassággal. 
C Ahogy a tengerszint feletti magasság nő, úgy csökken a gravitáció.  
D Minél magasabban vagyunk a tengerszint felett, annál gyakrabban esik az eső. 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

4. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q04 – 0 1 2 9  

Add meg a szélenergia-hasznosítás egy jellemző előnyét és hátrányát az ásványi 
tüzelőanyagok (szén, olaj) elégetéséből származó energiatermeléshez képest! 

Egy előny ...................................................................................................................  

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

Egy hátrány ................................................................................................................  

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

Kódolás

S529WpGen_HUN 

3. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q03 

Minél magasabban vagyunk a tengerszint felett, annál lassabban forognak a 
szélerőművek lapátjai azonos szélsebesség esetén. 

Az alábbiak közül melyik a legjobb magyarázat arra, hogy azonos szélsebesség 
esetén a magasabb helyekre telepített szélmalmok lassabban forognak? 

A A levegő sűrűsége a tengerszint feletti magassággal csökken. 
B A levegő hőmérséklete csökken a tengerszint feletti magassággal. 
C Ahogy a tengerszint feletti magasság nő, úgy csökken a gravitáció.  
D Minél magasabban vagyunk a tengerszint felett, annál gyakrabban esik az eső. 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

4. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q04 – 0 1 2 9  

Add meg a szélenergia-hasznosítás egy jellemző előnyét és hátrányát az ásványi 
tüzelőanyagok (szén, olaj) elégetéséből származó energiatermeléshez képest! 

Egy előny ...................................................................................................................  

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

Egy hátrány ................................................................................................................  

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

4. kérdés: Szélenergia-hasznosítás S529Q04

S529WpGen_HUN 

3. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q03 

Minél magasabban vagyunk a tengerszint felett, annál lassabban forognak a 
szélerőművek lapátjai azonos szélsebesség esetén. 

Az alábbiak közül melyik a legjobb magyarázat arra, hogy azonos szélsebesség 
esetén a magasabb helyekre telepített szélmalmok lassabban forognak? 

A A levegő sűrűsége a tengerszint feletti magassággal csökken. 
B A levegő hőmérséklete csökken a tengerszint feletti magassággal. 
C Ahogy a tengerszint feletti magasság nő, úgy csökken a gravitáció.  
D Minél magasabban vagyunk a tengerszint felett, annál gyakrabban esik az eső. 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 3. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

4. kérdés: SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS S529Q04 – 0 1 2 9  

Add meg a szélenergia-hasznosítás egy jellemző előnyét és hátrányát az ásványi 
tüzelőanyagok (szén, olaj) elégetéséből származó energiatermeléshez képest! 

Egy előny ...................................................................................................................  

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

Egy hátrány ................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Kódolás

S529WpGen_HUN 

SZÉLENERGIA-HASZNOSÍTÁS 4. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz  

2-es kód: Szerepel egy előny és egy hátrány is. 

 [Előnyök] 
 Nem termel szén-dioxidot (CO2).  
 Nem fogyaszt ásványi tüzelőanyagot. 
 A szélenergiát nem lehet kimeríteni. 
 A szélerőművekkel csökken az elektromos energia ára. 
 Nem bocsát ki hulladékot és/vagy mérgező anyagot.  
 A természet erőinek hasznosítása vagy tiszta energiatermelés. 

 [Hátrányok] 
 Az igények szerinti termelés nem megoldott. (A szél sebessége nem 

szabályozható.) 
 Kevés szélerőműnek alkalmas hely van. 
 A szélerőművek erős szélben megrongálódhatnak. 
 Az egy szélerőmű által termelt energia viszonylag kevés. 
 Néhány esetben zajártalom léphet fel. 
 Zavarhatja a rádióhullámokat (pl. tv-adás) 
 Elpusztíthatja a lapátok közé tévedő madarakat. 
 Megváltoztatja a természetes tájképet. 
 Drága a telepítés és a karbantartás. 

Részlegesen jó válasz  

1-es kód: A fentiek alapján egy helyes előny vagy hátrány – nem mindkettő – 
említése. 

Rossz válasz 

0-s kód: A fentiek alapján helytelen előny vagy hátrány említése. 
 Jó a természetnek vagy a környezetnek. [Általánosság.] 
 Rossz a természetnek vagy a környezetnek  

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Testedzés S493

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 
 

TESTEDZÉS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

1. kérdés: Testedzés S493Q01

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 
 

TESTEDZÉS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

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 
 

TESTEDZÉS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Testedzés S493Q032. 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 

 

TESTEDZÉS 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

2. 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 

 

TESTEDZÉS 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: Testedzés S493Q053. kérdés: TESTEDZÉS S493Q05 –  01  11  12  99 

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

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

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

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

TESTEDZÉS 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

11-es kód: Azért, hogy kilélegezzük a vér megnövekedett széndioxid-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. 

12-es kód: Azért, hogy csökkentsük a testünkben megnövekedett szén-dioxid 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 nagyobb szüksége van oxigénre, 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 testünk is kétszer vagy 
háromszor annyi levegőt lélegez be. Az is szükséges, hogy a szén-dioxid 
eltávozzon a szervezetünkből. [A második mondat miatt 12-es kód – 
beleérthető, hogy a szokásosnál több szén-dioxidnak kell távozni a 
szervezetből. Az első mondat ennek nem mond ellent, de magában csak  
01-es kódot kapna.] 

Rossz válasz  

01-es kód: Más válaszok. 
 Hogy több levegő kerüljön a tüdőnkbe. 
 Mert az izmok több energiát fogyasztanak. [Nem elég pontos 

megfogalmazás.] 
 Mert a szívünk gyorsabban ver. 
 A testünknek szüksége van oxigénre. [Nem utal arra, hogy több oxigénre van 

szükség.] 

99-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

3. kérdés: TESTEDZÉS S493Q05 –  01  11  12  99 

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

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

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

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

TESTEDZÉS 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

11-es kód: Azért, hogy kilélegezzük a vér megnövekedett széndioxid-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. 

12-es kód: Azért, hogy csökkentsük a testünkben megnövekedett szén-dioxid 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 nagyobb szüksége van oxigénre, 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 testünk is kétszer vagy 
háromszor annyi levegőt lélegez be. Az is szükséges, hogy a szén-dioxid 
eltávozzon a szervezetünkből. [A második mondat miatt 12-es kód – 
beleérthető, hogy a szokásosnál több szén-dioxidnak kell távozni a 
szervezetből. Az első mondat ennek nem mond ellent, de magában csak  
01-es kódot kapna.] 

Rossz válasz  

01-es kód: Más válaszok. 
 Hogy több levegő kerüljön a tüdőnkbe. 
 Mert az izmok több energiát fogyasztanak. [Nem elég pontos 

megfogalmazás.] 
 Mert a szívünk gyorsabban ver. 
 A testünknek szüksége van oxigénre. [Nem utal arra, hogy több oxigénre van 

szükség.] 

99-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Ultrahang S448

S448Ultra_ENG1 

ULTRAHANG 
Sok országban a magzatról ultrahang segítségével képet lehet készíteni. 
Az ultrahang állítólag sem az anyának, sem a magzatnak nem árt.  

Az orvos a kezében tartott szondát mozgatja az anya hasán. Eközben ultrahang-
sugarak jutnak a hasba. A hasban a sugarak visszatükröződnek a magzat felületéről. 
Ezeket a visszatükröződő sugarakat a szonda felfogja, és továbbítja egy gépbe, 
amely képet készít belőle. 
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1. kérdés: Ultrahang S448Q03

S448Ultra_ENG1 

1. kérdés: ULTRAHANG S448Q03 – 0 1 9  

A kép megformáláshoz, az ultrahangos készüléknek ki kell számolnia a magzat 
és a szonda közötti távolságot.  

Az ultrahang-hullámok 1540 m/s sebességgel mozognak a hasban. Milyen mérést 
kell elvégeznie a gépnek ahhoz, hogy ki tudja számítani a távolságot? 

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

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

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

ULTRAHANG 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Meg kell mérnie azt az időtartamot, amely alatt az ultrahang sugár eljut 
a szondától a magzat felületéig, és visszatükröződik. 
 Azt az időt, amíg a sugár eljut a szondától vissza a szondáig. 
 A hullám mozgásának idejét. 
 Az időt. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A távolságot. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S448Ultra_ENG1 

1. kérdés: ULTRAHANG S448Q03 – 0 1 9  

A kép megformáláshoz, az ultrahangos készüléknek ki kell számolnia a magzat 
és a szonda közötti távolságot.  

Az ultrahang-hullámok 1540 m/s sebességgel mozognak a hasban. Milyen mérést 
kell elvégeznie a gépnek ahhoz, hogy ki tudja számítani a távolságot? 

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

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

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

ULTRAHANG 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Meg kell mérnie azt az időtartamot, amely alatt az ultrahang sugár eljut 
a szondától a magzat felületéig, és visszatükröződik. 
 Azt az időt, amíg a sugár eljut a szondától vissza a szondáig. 
 A hullám mozgásának idejét. 
 Az időt. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A távolságot. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Ultrahang S448Q04

S448Ultra_ENG1 

2. kérdés: ULTRAHANG S448Q04 – 0 1 9  

A magzatról röntgensugár segítségével is készíthető kép. A terhes anyáknak 
azonban nem javasolják, hogy terhességük alatt röntgensugárzásnak tegyék ki 
a hasukat.  

Miért kell a terhes anyáknak kerülni hasuk röntgenezését a terhesség alatt?  

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

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

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

ULTRAHANG 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A röntgensugár ártalmas a magzati sejtekre. 
 A röntgensugár árt a magzatnak. 
 A röntgensugár káros elváltozást okozhat a magzatban. 
 A röntgensugár magzati rendellenességhez vezethet szüléskor. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A röntgensugár nem ad tiszta képet a magzatról. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S448Ultra_ENG1 

2. kérdés: ULTRAHANG S448Q04 – 0 1 9  

A magzatról röntgensugár segítségével is készíthető kép. A terhes anyáknak 
azonban nem javasolják, hogy terhességük alatt röntgensugárzásnak tegyék ki 
a hasukat.  

Miért kell a terhes anyáknak kerülni hasuk röntgenezését a terhesség alatt?  

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

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

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

ULTRAHANG 2. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A röntgensugár ártalmas a magzati sejtekre. 
 A röntgensugár árt a magzatnak. 
 A röntgensugár káros elváltozást okozhat a magzatban. 
 A röntgensugár magzati rendellenességhez vezethet szüléskor. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 
 A röntgensugár nem ad tiszta képet a magzatról. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: Ultrahang S448Q05

S448Ultra_ENG1 

3. kérdés: ULTRAHANG S448Q05 

Adhat-e várandós anyák ultrahangos vizsgálata választ a következő kérdésekre? 
Karikázd be az „Igen” vagy a „Nem” választ minden kérdésre! 

Válaszol-e az ultrahangos vizsgálat erre 
a kérdésre? Igen vagy Nem 

Egynél több magzat van az anya hasában? Igen / Nem 

Milyen színű a magzat szeme? Igen / Nem 

Nagyjából normális méretű a magzat? Igen / Nem 

ULTRAHANG 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S448Ultra_ENG1 

3. kérdés: ULTRAHANG S448Q05 

Adhat-e várandós anyák ultrahangos vizsgálata választ a következő kérdésekre? 
Karikázd be az „Igen” vagy a „Nem” választ minden kérdésre! 

Válaszol-e az ultrahangos vizsgálat erre 
a kérdésre? Igen vagy Nem 

Egynél több magzat van az anya hasában? Igen / Nem 

Milyen színű a magzat szeme? Igen / Nem 

Nagyjából normális méretű a magzat? Igen / Nem 

ULTRAHANG 3. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Üvegházhatás S114

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

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 táp-
láló 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 hőmérsékletváltozásokat, amelyek egy levegő nélküli térben bekövetkeznének.  

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

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

Az üvegházhatás a XX. század során egyre nagyobb szerepet játszik. 
Kétségtelen tény, hogy a Föld légkörének átlaghőmérséklete megnövekedett. Az új-

ságokban, folyóiratokban gyakran a megnövekedett szén-dioxid kibocsátást teszik fele-
lőssé e századunkban tapasztalható felmelegedésért. 
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Csaba középiskolás diák. Felkeltette az érdeklődését, hogy vajon milyen össze-
függés 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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1. kérdés: Üvegházhatás S114Q03

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

1. kérdés: ÜVEGHÁZHATÁS S114Q03- 01  02  11  12  99 

Hogyan támasztják alá a grafikonok Csaba következtetését? 

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

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

ÜVEGHÁZHATÁS 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

11-es kód: 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. 

12-es kód: A hőmérséklet és a szén-dioxid kibocsátás közötti pozitív kapcsolatra 
(általánosságban) utal. 
[Megjegyzés: Ezzel a kóddal azokat a válaszokat értékeljük, 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. 

Rossz válasz 

01-es kód: Az (átlag)hőmérséklet vagy a szén-dioxid kibocsátás növekedésére közül 
az egyikre hivatkozik. 
 A hőmérséklet megemelkedett. 
 CO2 növekedik 
 A hőmérséklet drámai változását mutatja.  

Kódolás

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

1. kérdés: ÜVEGHÁZHATÁS S114Q03- 01  02  11  12  99 

Hogyan támasztják alá a grafikonok Csaba következtetését? 

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

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

ÜVEGHÁZHATÁS 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

11-es kód: 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. 

12-es kód: A hőmérséklet és a szén-dioxid kibocsátás közötti pozitív kapcsolatra 
(általánosságban) utal. 
[Megjegyzés: Ezzel a kóddal azokat a válaszokat értékeljük, 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. 

Rossz válasz 

01-es kód: Az (átlag)hőmérséklet vagy a szén-dioxid kibocsátás növekedésére közül 
az egyikre hivatkozik. 
 A hőmérséklet megemelkedett. 
 CO2 növekedik 
 A hőmérséklet drámai változását mutatja.  
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02-es kód: A válasz hőmérséklet és a szén-dioxid kibocsátás növekedésére 
vonatkozik, de nem világos, hogy mi a kettő közötti kapcsolat 
 A szén-dioxid kibocsátás (1. grafikon) hatással van a föld növekvő 

hőmérsékletére (2. grafikon). 
 A szén-dioxid a hőmérsékletnövekedés legfőbb oka. 

VAGY 

Más válaszok. 
 A szén-dioxid kibocsátás sokkal inkább növekedik, mint a Föld 

átlaghőmérséklete. [Megjegyzés: Ez a válasz rossz, mert a 
széndioxid kibocsátás és a hőmérséklet emelkedés mértékéről 
beszél, s nem arról, hogy mindkettő növekszik.] 

 A CO2 növekedése az évek során a földi légkör hőmérsékletének 
emelkedését okozza. 

 Ahogyan a grafikon növekszik. 
 Emelkedés tapasztalható. 

99-es kód: Nincs válasz. 
 

2. kérdés: Üvegházhatás S114Q04

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

2. 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

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A grafikonok egy olyan részletére utal, ahol nem mind a két görbe csökken 
vagy növekszik, és ennek megfelelő a magyarázat. 
 (kb.) 1900–1910 között a CO2 szintje növekedett, 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 növekedett. 
 1940-ben a hőmérséklet sokkal magasabb volt, mint 1920-ban, pedig 

a szén-dioxid kibocsátás hasonló mértékű volt 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Jó periódust jelöl meg indoklás nélkül 
 1930–1933 
 1910 előtt 

 Egyetlen évet ír, de jó a magyarázat. 
 1980-ban a kibocsátás alacsonyan volt, de a hőmérséklet emelkedett. 

Olyan példát hoz fel, amely nem támasztja alá Csaba következtetését, ám 
hibázik a periódus 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 a periódus megnevezése nélkül.  
 Bizonyos helyeken a hőmérséklet növekedik akkor is 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-ben nagy volt a hőség, de nagyon alacsony volt a szén-dioxid 

szint. [Megjegyzés: A magyarázat elég szegényes, de az említett 
különbség világos.] 



80    Üvegházhatás

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A grafikonok egy olyan részletére utal, ahol nem mind a két görbe csökken 
vagy növekszik, és ennek megfelelő a magyarázat. 
 (kb.) 1900–1910 között a CO2 szintje növekedett, 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 növekedett. 
 1940-ben a hőmérséklet sokkal magasabb volt, mint 1920-ban, pedig 

a szén-dioxid kibocsátás hasonló mértékű volt 

Részlegesen jó válasz 

1-es kód: Jó periódust jelöl meg indoklás nélkül 
 1930–1933 
 1910 előtt 

 Egyetlen évet ír, de jó a magyarázat. 
 1980-ban a kibocsátás alacsonyan volt, de a hőmérséklet emelkedett. 

Olyan példát hoz fel, amely nem támasztja alá Csaba következtetését, ám 
hibázik a periódus 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 a periódus megnevezése nélkül.  
 Bizonyos helyeken a hőmérséklet növekedik akkor is 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-ben nagy volt a hőség, de nagyon alacsony volt a szén-dioxid 

szint. [Megjegyzés: A magyarázat elég szegényes, de az említett 
különbség világos.] 

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

Rossz válasz 

0-s kód: Egy görbe egy rendellenességére utal anélkül, hogy konkrétan utalna a két 
grafikonra. 
 Egy kicsit följebb és lejjebb megy. 
 Csökkent 1930-ban. 

 Egy gyengén definiált időszakra vagy évre utal, magyarázat nélkül. 
 A középső rész 
 1910 

 Más válaszok. 
 1940-ben az átlaghőmérséklet nőtt, a szén-dioxid kibocsátás viszont 

nem. 
 1910 körül a hőmérséklet nőtt, de a kibocsátás nem. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: ÜVEGHÁZHATÁS S114Q05- 01  02  03  11  12  99 

Csaba kitart azon véleménye mellett, hogy a légkör felmelegedése a szén-dioxid ki-
bocsátás növekedésének köszönhető. Judit szerint azonban Csaba következtetése 
elhamarkodott. Így figyelmezteti a fiút: „Mielőtt elfogadnád ezt a következtetést, biz-
tosnak kell lenned abban, hogy az üvegházhatást befolyásoló többi tényező a fel-
melegedéssel egyidőben állandó volt”. 

Nevezz meg egy olyan tényezőt, amire Judit gondolhatott! 

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

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

ÜVEGHÁZHATÁS 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

11-es kód: A Napból érkező energiára/sugárzásra utaló tényezőt ad meg. 
 A nap melege és talán a föld változó helyzete. 
 A Földről visszaverődő energia. 

12-es kód: 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 
 Klór-fluor-alkánok. 
 Az autók száma. 
 Az ózon (a levegő komponenseként említve) [Megjegyzés:  

 az elvékonyodásra vonatkozó válaszok 03-as kódot kapnak]. 
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3. kérdés: Üvegházhatás S114Q05

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

Rossz válasz 

0-s kód: Egy görbe egy rendellenességére utal anélkül, hogy konkrétan utalna a két 
grafikonra. 
 Egy kicsit följebb és lejjebb megy. 
 Csökkent 1930-ban. 

 Egy gyengén definiált időszakra vagy évre utal, magyarázat nélkül. 
 A középső rész 
 1910 

 Más válaszok. 
 1940-ben az átlaghőmérséklet nőtt, a szén-dioxid kibocsátás viszont 

nem. 
 1910 körül a hőmérséklet nőtt, de a kibocsátás nem. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: ÜVEGHÁZHATÁS S114Q05- 01  02  03  11  12  99 

Csaba kitart azon véleménye mellett, hogy a légkör felmelegedése a szén-dioxid ki-
bocsátás növekedésének köszönhető. Judit szerint azonban Csaba következtetése 
elhamarkodott. Így figyelmezteti a fiút: „Mielőtt elfogadnád ezt a következtetést, biz-
tosnak kell lenned abban, hogy az üvegházhatást befolyásoló többi tényező a fel-
melegedéssel egyidőben állandó volt”. 

Nevezz meg egy olyan tényezőt, amire Judit gondolhatott! 

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

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

ÜVEGHÁZHATÁS 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

11-es kód: A Napból érkező energiára/sugárzásra utaló tényezőt ad meg. 
 A nap melege és talán a föld változó helyzete. 
 A Földről visszaverődő energia. 

12-es kód: 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 
 Klór-fluor-alkánok. 
 Az autók száma. 
 Az ózon (a levegő komponenseként említve) [Megjegyzés:  

 az elvékonyodásra vonatkozó válaszok 03-as kódot kapnak]. 

Kódolás

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

Rossz válasz 

0-s kód: Egy görbe egy rendellenességére utal anélkül, hogy konkrétan utalna a két 
grafikonra. 
 Egy kicsit följebb és lejjebb megy. 
 Csökkent 1930-ban. 

 Egy gyengén definiált időszakra vagy évre utal, magyarázat nélkül. 
 A középső rész 
 1910 

 Más válaszok. 
 1940-ben az átlaghőmérséklet nőtt, a szén-dioxid kibocsátás viszont 

nem. 
 1910 körül a hőmérséklet nőtt, de a kibocsátás nem. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: ÜVEGHÁZHATÁS S114Q05- 01  02  03  11  12  99 

Csaba kitart azon véleménye mellett, hogy a légkör felmelegedése a szén-dioxid ki-
bocsátás növekedésének köszönhető. Judit szerint azonban Csaba következtetése 
elhamarkodott. Így figyelmezteti a fiút: „Mielőtt elfogadnád ezt a következtetést, biz-
tosnak kell lenned abban, hogy az üvegházhatást befolyásoló többi tényező a fel-
melegedéssel egyidőben állandó volt”. 

Nevezz meg egy olyan tényezőt, amire Judit gondolhatott! 

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

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

ÜVEGHÁZHATÁS 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

11-es kód: A Napból érkező energiára/sugárzásra utaló tényezőt ad meg. 
 A nap melege és talán a föld változó helyzete. 
 A Földről visszaverődő energia. 

12-es kód: 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 
 Klór-fluor-alkánok. 
 Az autók száma. 
 Az ózon (a levegő komponenseként említve) [Megjegyzés:  

 az elvékonyodásra vonatkozó válaszok 03-as kódot kapnak]. 

S114_GrnHsM_HUN5.doc 

Rossz válasz 

01-es kód: Egy olyan okot említ, ami befolyásolja a szén-dioxid koncentrációját. 
 Az esőerdők irtása. 
 A kibocsátott CO2 mennyisége. 
 A fosszilis tüzelőanyagok. 

02-es kód: Egy nem konkrét tényezőt említ. 
 Műtrágyák. 
 Spray-k. 
 Hogy milyen volt az időjárás. 

03-as kód: Minden más hibás tényező vagy helytelen válasz. 
 Az oxigén mennyisége. 
 Nitrogén. 
 Az ózonrétegen lévő lyuk is növekedett. 

99-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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Veszélyes az egészségre? S515

S515HeRsk_HUN 

VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? 
Képzeld el, hogy egy nagyvárosban laksz, nem messze egy vegyi gyártól, amelyben 
műtrágyát gyártanak. Az elmúlt években a közelben lakók körében sok hosszan tartó 
légúti probléma fordult elő. A helyiek közül többen úgy vélik, a tüneteket a közeli 
műtrágyagyár által kibocsátott mérgező gázok okozzák.  

Nyilvános vitát tartottak arról, hogy a műtrágyagyárnak milyen esetleges káros 
hatása lehet a helyi lakosok egészségére. A tudósok a vitán a következő 
megállapításokat tették.  

A műtrágyagyár alkalmazásában álló tudósok megállapítása: 

„Megvizsgáltuk a terület talajának szennyezettségét. A talajmintákban nem találtunk 
bizonyítékot arra, hogy a talaj kémiailag mérgezett volna.” 

 

Az aggódó helyi lakosok által felkért tudósok megállapítása: 

„Megnéztük, hogy az adott területen hány légúti probléma fordult elő, és ezek számát 
összehasonlítottuk a területtől távol kialakult légúti problémák számával. 
Megállapítottuk, hogy az adott területen több légúti probléma fordul elő.” 
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1. kérdés: Veszélyes az egészségre? S515Q01

S515HeRsk_HUN 

1. kérdés: VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? S515Q01 – 0 1 9  

A műtrágyagyár tulajdonosa a gyár által alkalmazott tudósok érvelésére 
támaszkodva kijelentette: „A gyár által kibocsátott gázok nem veszélyeztetik a helyi 
lakosok egészségét.” 

Nevezz meg egy okot, amely szerint kétséges, hogy a gyár által alkalmazott tudósok 
megállapítása alátámasztja a tulajdonos érvelését!  

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

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

VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Megfelelő választ ad a tanuló arra, miért kétséges, hogy a megállapítás 
alátámasztja a tulajdonos érvelését.  
 Lehet, hogy nem ismerték fel, hogy az anyag, amely a légúti 

problémákat okozza, mérgező.  
 A légúti problémákat a levegőben levő vegyi anyagok okozzák, nem 

a talajban levők.  
 A mérgező anyagok idővel megváltoznak/lebomlanak, és nem mérgező 

anyagként kerülhetnek a talajba. 
 Nem tudhatjuk, hogy a minták reprezentatívak-e az egész területre.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S515HeRsk_HUN 

1. kérdés: VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? S515Q01 – 0 1 9  

A műtrágyagyár tulajdonosa a gyár által alkalmazott tudósok érvelésére 
támaszkodva kijelentette: „A gyár által kibocsátott gázok nem veszélyeztetik a helyi 
lakosok egészségét.” 

Nevezz meg egy okot, amely szerint kétséges, hogy a gyár által alkalmazott tudósok 
megállapítása alátámasztja a tulajdonos érvelését!  

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

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

VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? 1. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Megfelelő választ ad a tanuló arra, miért kétséges, hogy a megállapítás 
alátámasztja a tulajdonos érvelését.  
 Lehet, hogy nem ismerték fel, hogy az anyag, amely a légúti 

problémákat okozza, mérgező.  
 A légúti problémákat a levegőben levő vegyi anyagok okozzák, nem 

a talajban levők.  
 A mérgező anyagok idővel megváltoznak/lebomlanak, és nem mérgező 

anyagként kerülhetnek a talajba. 
 Nem tudhatjuk, hogy a minták reprezentatívak-e az egész területre.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: Veszélyes az egészségre? S515Q03

S515HeRsk_HUN 

2. kérdés: VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? S515Q03 – 0 1 9  

Az aggódó helyi lakosok által felkért tudósok összehasonlították a vegyi üzem 
közelében előforduló elhúzódó légúti problémák számát a vegyi üzemtől távolabbi 
területen kialakult légúti problémák számával.  

Írj le egy lehetséges különbséget a két vizsgált terület között, amely számodra is 
megkérdőjelezheti az összehasonlítás helyességét!  

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

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

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

VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszok a két vizsgált terület közötti esetleges különbségeket 
hangsúlyozzák.  
 Lehet, hogy nem ugyanannyian élnek a két helyen. 
 Lehet, hogy az egyik helyen jobb az orvosi ellátás, mint a másikon. 
 Különbözhetnek egymástól az időjárási viszonyok. 
 Különböző lehet a két helyen az idősebbek aránya. 
 Lehet, hogy más anyagok szennyezik a levegőt a két helyen.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

S515HeRsk_HUN 

2. kérdés: VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? S515Q03 – 0 1 9  

Az aggódó helyi lakosok által felkért tudósok összehasonlították a vegyi üzem 
közelében előforduló elhúzódó légúti problémák számát a vegyi üzemtől távolabbi 
területen kialakult légúti problémák számával.  

Írj le egy lehetséges különbséget a két vizsgált terület között, amely számodra is 
megkérdőjelezheti az összehasonlítás helyességét!  

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

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

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

VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE? 2. - KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válaszok a két vizsgált terület közötti esetleges különbségeket 
hangsúlyozzák.  
 Lehet, hogy nem ugyanannyian élnek a két helyen. 
 Lehet, hogy az egyik helyen jobb az orvosi ellátás, mint a másikon. 
 Különbözhetnek egymástól az időjárási viszonyok. 
 Különböző lehet a két helyen az idősebbek aránya. 
 Lehet, hogy más anyagok szennyezik a levegőt a két helyen.  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Vissza a Tartalomhoz
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