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NÉV: 

Biológia 7. osztály 

 

1. feladat: Nevezd meg a térkép alapján hazánk nemzeti parkjait. Figyelj a helyesírásra is!      10 / ___ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

2. feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Amennyiben hamis, javítsd a 

hibát.              8 / ___ 

1. Hazánk legnagyobb nemzeti parkja a Hortobágyi Nemzeti Park. 

2. Hazánk legfiatalabb nemzeti parkja a Kőrös-Maros Nemzeti Park, melyet 2002-ben alapítottak. 

3. A Hortobágyi Nemzeti park címerállata a túzok. 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


4. A szártalan bábakalács a Bükki Nemzeti Park címerében jelenik meg.  

5. Eger a Kőrös-Maros Nemzeti Park székhelye.  

 

3. feladat: Egy kis növény és állatismeret. Csoportosítsd az élőlényeket.    10 / ___ 

Boldogasszony papucsa Erdélyi hérics  Küszvágó csér  Lápi póc Békaszittyó 

Óriás acsa  Portugál gálya Verő-költő bodobács  Vöröshasú unka Zöld küllő 

 

növények: 

 

állatok:  

 

4. feladat: Párosítsd az állításokat a Környezetvédelmi világnapokkal. Válaszaidat rögzítsd a 

táblázatba.          10 / ___ 

 

1. A Föld napja   a. 3 oxigénatomból álló instabil molekula  

2. A víz világnapja   b. A TeSzedd! mozgalom ehhez a naphoz köthető.   

3. Az állatok világnapja  c. Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezése 

4. Nemzetközi nőnap   d. március 8. 

5. Az ózon világnapja   e. Ferences rendi szerzetes nevéhez köthető.   

6. Madarak és fák napja  f. március 22.  

7. Óceánok világnapja  g. május 10. 

8. Takarítási világnap   h. A Föld felszínéből mintegy 361 millió km²-t fed le.  

 

Melyik nap a kakukktojás és miért? 

 

5. feladat: Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal a Föld Órájáról.   12 / ___ 

együtt  elektromos  esküt  harmincöt  kerülöm 

kontinensen  másfél  nemzetközivé  tatabányai  túlfogyasztás 

 

A WWF Föld Órája egy világméretű önkéntes kezdeményezés, amely megpróbálja felhívni az emberek, 

intézmények, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a _________________________ okozta 

problémákra. Az akció keretében arra kérik a résztvevőket, támogatókat, hogy minden év márciusának 

utolsó szombatján este világszerte kapcsolják le egy órára a fölösleges világítást és áramtalanítsák a 

különféle _________________________ készülékeket.  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld


A kezdeményezés 2007-ben indult Ausztráliából, és 2008-ban vált _________________________.  

2008. március 29-én tartották a második Earth Hour rendezvényt, amikor is világszerte helyi idő szerint este 

8 és 9 óra között a világ számos városában lekapcsolták a díszkivilágításokat. 

_________________________ ország nagyobb városai, fővárosai, valamint 400 kisebb városa támogatta a 

2008-as Earth Hour rendezvényt, amelyet ekkor már mind a hét _________________________ 

megtartottak. 

Magyarország először 2008-ban vett részt az akcióban. Közvélemény-kutatások szerint a lakosságának 15%-

a, vagyis mintegy _________________________ millió 

ember részt is vett benne.  

Magyarország 2018-ban egy különleges lekapcsoló 

eseménnyel köszöntette a Föld Óráját. A Müpa adott 

helyett a Recirquel Újcirkusz Társulat Párizs Éjjel című 

előadásának. Az előadás végén, A Föld dala hangzott el, 

majd 20:30-kor kihunytak a fények a teremben és az egész 

városban. A résztvevők mécseseket gyújtottak, és együtt 

elmondták a Föld Órája _________________________  is. 

„ Én, a Föld lakója, fogadom, hogy mostantól még inkább figyelek a környezetemre. A természet 

erőforrásaival okosan gazdálkodom, a pazarlást _________________________. Az energiatakarékosságra 

mindennap odafigyelek. A tudatosságot a vásárlásaim során is komolyan veszem. Az otthonomban, a 

munkahelyemen, és mindenütt, ahol megfordulok, figyelek arra, hogy a tudatos fogyasztás határozza meg 

lépéseimet, és a környezetemet is erre ösztönzöm. 

Március 24-én este 20:30-kor lekapcsolom a felesleges fényeket, és csatlakozom a Föld Órája közösségéhez. 

Ezzel kijelentem, hogy a jövőben a Föld kincseire vigyázok, fenntarthatóan élek, és ezzel saját jövőmet is 

védem. Hiszek benne, hogy _________________________ lehetséges!” 

 

Lekapcsolt itthon a Budai Várnegyed, az összes fővárosi híd, a Parlament, a Nemzeti Színház, a 

_________________________ Turul emlékmű, de többek között Győr, Hajdúszoboszló, Hollóháza, 

Mórahalom, Nyíregyháza, Sopron, Szolnok, Veszprém és Eger díszvilágítása is. 

 

Véleményed szerint mit jelképez a Föld Órája logó?  

 

 

 

 

ÖSSZESEN: 50 / ___ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/2008

