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I. Biológia 
I. 1. Karcsi 11 éves, homorú lencsés szemüveget visel. Vakációba elmegy a nagymamájához látogatóba és azt veszi észre, 
hogy a nagymama több mint fél méterre tartja szemétől az újságot.  

a). Milyen szemhibája van Karcsinak? 
b). Milyen szemhibája van a nagymamának? 
c). Mi az oka a nagymama betegségének? 

I. 2. Írd az állítások mellé, hogy igaz vagy hamis és a hamis állításokat javítsd ki  
a). Felkarcsont = orsócsont + sípcsont 
b). Zuzmók = gomba + moha 
c). Faedényeken keresztül kering a nyers tápanyag, a gyökértől a növény szervei fele.  
d). Hengeres férgek egyik képviselője a májmétely.  
e). Teljes átalakulás = metamorfózis 
f). Gigantizmus = óriásnövés  
g). Mozdulatlan ízületek találhatóak a csigolyák között. 
h). Vázizmok tulajdonsága az ingerlékenység. 
i). Csontokat inak kapcsolják egymáshoz. 
j). Pajzsmirigy = Hipofízis   

 
II. Fizika 
II. 1. Roland szeret szánkózni, de unja, mikor a szánkót felfele kell húzni a domboldalon. Mekkora lejtővel, párhuzamos erővel 
kell húznia a 3kg tömegű szánkót, ha a pálya hossza 100m, a szánkózó domb alja és a teteje közötti szintkülönbség 5m? (a 
súrlódási erőt elhanyagoljuk). Mekkora Roland által végzett mechanikai munka? Mekkora a helyzeti energiája a lejtő felénél? 
Rajzold fel a szánkóra ható összes erőt. 
II. 2.  Elekes úr Gyergyóújfaluból ingázik naponta Gyergyószentmiklósra. Ezt az útszakaszt több részben teszi meg és pontosan 
tudja, hogy melyik útszakaszhoz mennyi időre van szüksége betartva a sebességkorlátokat. Útjának első felét 5 perc alatt tesz i 
meg 50km/h - ás átlagsebességgel a Tekerőpatak-i sorompóig. 10 perc várakozás után továbbhalad és szabályosan közlekedve 1 
perc alatt ér ki az országútra. Innen 80km/h átlagsebességgel az út hátralevő részét 3 perc alatt teszi meg. 

a) Milyen messze lakik Elekes úr a munkahelyétől? 
b) Legkésőbb hány órakor kell reggel elindulnia, hogy nyolcra a munkahelyére érjen? 
c) Mekkora a teljes útra vett átlagsebessége, ha áll a sorompónál 10 percet és mekkora lenne, ha nem kapna sorompót? 

 
III. Földrajz 
III. 1. Útmutató: A Földünk népességének változásáról szóló újságcikkben az alábbi táblázatok, diagramok szerepeltek. 
Legelőször figyelmesen nézd meg ezeket! Azután döntsd el, az alábbi állításokról, hogy igazak-e, vagy hamisak! Az igaz állítást 
„I”, a hamis állítást „H”betűvel jelöld! 

           1      2     3    4       5            6            7                8 

 
 

1 – Észak-Amerika 

2 – Latin Amerika 

3 - Európa 

4 – Volt Szovjetunió 

5 – Afrika 

6 –India 

7 – Kína 

8 - Ázsia egyéb részei és 

Óceánia 
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Az egyes földrészek népességgyarapodási üteme és népességszáma 

 
Korcsoportok százalékos megoszlása 

Kontinens 0-14 éves 15-64 éves 65 éves és idősebb 

Európa 19 67 14 

Ázsia 32 63 5 

Afrika 44 53 3 

Észak-Amerika 21 66 13 

Közép- és Dél-Amerika 34 61 5 

Ausztrália és Óceánia 26 64 10 

Világátlag 32 63 5 

 

a. 2025 után, amennyiben a népesség gyarapodása a jelenlegi ütemben folytatódik, India lesz a Föld legnépesebb 
országa........ 

b. A fejlett országok népessége nagyobb ütemben növekszik, mint a fejlődő országoké......... 
c. Jelenleg Ázsia lakóinak átlagéletkora a legalacsonyabb......... 
d. Jelenleg Európa népessége a legmagasabb átlagéletkorú........... 
e. Mivel a fejlett országok aránya Európában és É-Amerikában a legjelentősebb, részesedésük a világ népességében 

fokozatosan csökkeni fog........... 
f. 2025-re a Föld népessége több mint 8 milliárd lesz........ 
g. A XX. század első felében, Európában körülbelül háromszor annyian éltek, mint Afrikában, de mára a helyzet 

kiegyenlítődött......... 
h. A népesség csökkenése és az elöregedés Európát veszélyezteti a legjobban az elkövetkező évtizedekben........... 
i. 2025-re a Föld népességének a fele Afrikában él majd......... 
j. A természetes szaporodás üteme a XX században Ázsiában volt a legnagyobb........ 
k. A XX. században született meg a két-, három -, négy-, öt-és a hatmilliárdodik ember is..... 
l. A népesség a jelenlegi mértékű növekedése nem befolyásolja majd az élelmiszertermelés alakulását, a Föld 

nyersanyagkészletének változását........ 
m. A XXI. században Dél-Amerikában viszonylag lassúbb lesz a népesség növekedése, mint  

Afrikáé........ 
n. 2025-re a fejlődő országok lakossága a Föld népességének körülbelül a 85-90%-át adják majd....... 
o. Egyre csökken a Föld népességének 

megkétszereződéséhez szükséges idő.......... 
p. Mivel a fejlődő országok nem tudják 

majd biztosítani a legalapvetőbb 
életfeltételeket a megnövekedett létszámú 
lakosságuknak, erősödő menekült hullám indul 
majd meg a fejlett országok irányába.......... 

III. 2. Útmutató: A feladat megoldása során 

először nevezd meg a térképen nagybetűkkel 
jelölt vízeséseket! 

A -   B - 

C -   D -  

 E – 
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Ezután az alábbi állítások számát kell egyeztetni a vízeséseket jelölő nagybetűkkel. (Egy vízesésnek több állítás is megfelelhet) 
1.  A pemon indiánok már ősidők óta ismerték és félték a nyelvükön Kerepakupai Merúnak nevezett 979 méter 

magasságú zuhatagot. 
2.  Az USA és Kanada határán található. 
3.  Az itt élő törzs „Mennydörgő Füst”-nek hívja. 
4.  David Livingstone az általa felfedezett vízesést az angol királynőről nevezte el. 
5.  A zuhatag és a hozzá hasonló nevű nemzeti park is a Sierra Nevada hegyei között található. 
6.  Három ország határán fekszik. 
7.  A legnehezebben megközelíthető. 
8.  Az utolsó jégkorszak idején alakult ki.  Kialakulása óta a vízesés pereme 12 km-t hátrált visszafelé. 
9.  Felfedezője, amikor 1956-ban repülőszerencsétlenségben elhunyt, hamvait a nevét viselő vízesés fölött szórták szét. 

  
A ……………………………    B ……………………………..    C …………………………… D ……………………………..   E ……………………………. 

 
 
IV. Kémia 
 
IV. 1. Keress a periódusos rendszerből legalább 5 olyan fémet, amelyeket híres tudósokról neveztek el és 5 olyant, 
amelyek nevében valamilyen földrajzi helyre ismersz rá.  Írd le ezekről a vegyjelüket, atomtömegüket, rendszámaikat, 
helyüket a periódusos rendszerben, a felfedezésük évét, felfedezőjüket, a névadó tudós vagy helység teljes nevét. Ha ötnél 
többet találsz, valamelyikből az pluszpontnak számít. 

 
IV. 2. Írd be a felsorolt állítások után annak a betűjelét, amelyre a felsorolt állítás igaz! 

A. szén  B. oxigén C. mindkettő         D. egyik sem 
a) egy móljának tömege 12g                                                ………. 
b) véd az ultraibolya sugárzástól                                            ………. 
c) a levegőben a legnagyobb mennyiségben előforduló gáz ………. 
d) színtelen szagtalan                                                                ………. 
e) a K héja teljesen betöltött                                                ………. 
f) kis mértékben oldódik  vízben                                                 ………. 
g) molekulája futball labda alakú is lehet                                 ………. 
h) szervezetünkben megtalálható                                  ………. 
i) külső héján 6 elektronja van                                                 ………. 

j) fotoszintézishez szükséges                                                ……... 
 
V. Matematika 
 
V. 1. Egy természetes számhoz hozzáadva a számjegyeinek összegét 2014-et 
kapunk. Melyik ez a természetes szám? 

 
V. 2. Az ábrán látható ODE egyenlőszárú háromszögben az 

 Határozd meg az  mértékét!  

 
  


