
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

 

 

Pedagógus neve: Kecskés Istvánné 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll.5 

Téma: A Víz Világnapja 

Dátum: 2021.03.22 

Forrás: http://vizvilagnap.hu/index.php2021.03.19 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_v%C3%ADz_vil%C3%A1gnapja2021.03.19 

http://www.munkacsyszki.hu/index.php?nyelv=hu&aktiv=versenyeinkvizfeladat201020112021.03.19 

 

 

Sziasztok!! 

 

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 

mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 

 

A víz maga az élet. Minden élőlény elsősorban vízzel „táplálkozik”. Sejtjeink, szerveink folyamatosan 

igénylik a kellő működéshez a folyadékot. Az állatoknak  otthont és nyughelyet jelent az amit mi 

szennyezünk. A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja. A víz a 

Föld  legjellegzetesebb alkotórésze. Mintegy előkészítette az élet kialakulását és ma is minden élőlény 

apavető építőeleme. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a legfontosabb erőforrás, amit a Föld az 

emberiségnek nyújt. Vigyázzunk rá!! 

Óvd a vizet, mert ő az életünk fő eleme!! 

 

Megdöbbentő tények: 

 1995-ben a Föld lakosságának 40%-a (80 ország) küzdött súlyos vízhiánnyal. 2032-re 

ez az érték 50%, Nyugat-Ázsiában 90% lesz. 

 A víztől eredő betegségek évente 4,2 millió ember halálát okozzák. 

 Kb. 1,1 milliárd embernek nincs biztonságos ivóvize, 2 milliárdnak biztonságos 

tisztálkodási lehetősége. 

http://vizvilagnap.hu/index.php2021.03.19
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_v%C3%ADz_vil%C3%A1gnapja2021.03.19
http://www.munkacsyszki.hu/index.php?nyelv=hu&aktiv=versenyeinkvizfeladat201020112021.03.19
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89desv%C3%ADz
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világnap.com                             slideplayer.hu/slide/2071603/ 

 

 

 

Oldd meg a következő feladatokat egy kis kutatómunka segítségével!! 

A megfejtéseket a szokásos módon kérem elküldeni! Jó munkát kívánok! 

 

 

1. feladat: Szókereső 

Az alábbiakban 5 szakkifejezés betűit láthatjátok összekeverve. Feladatotok az, hogy a betűkből az 

értelmes kifejezéseket kirakjátok, illetve ezen szakszavakat definiáljátok is röviden. 

 

a) kzsxeráiotk 

b) kxeniioct 

c) btdoszáivier 

d) tzsbucsziótúi 

e) aeevizlspne 
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2. feladat: Igaz-Hamis: 

Az alábbi állításokról döntsétek el, hogy igazak, vagy hamisak. A hamis állítások mellé írjátok oda a 

jó megoldást is. 

 A jégkorszakok után, amikor a szárazföld megszabadul a jégtakaró súlyától, a föld lassan 

megemelkedhet, mint a víz alá nyomott parafa dugó. 

 Az Amazonasnak több mint 1000 mellékvízfolyása van és a vízhozama nem nagyobb a 

Nílusénál. 

 A világ legnagyobb földalatti tavát a namíbiai Grootfontein melletti Dracgenhauchloch-

barlangban fedezték fel. 

 A legnagyobb éves csapadékmennyiséget az indiai Cherrapunjiban mérték. 

 A Labrador-áramlás minden évben kevesebb, mint 5000 jéghegyet sodor délre Grönland 

partjaitól. 

 A hang a Földről a Naphoz megközelítőleg 14 év alatt jutna el. 

 Európának volt trópusi klímája. 

 Az olasz kormány hozta létre a nemzetközi meteorológiai hírszolgálatot. 

 A kúszó hal tud fára mászni. 

 Az első Magyar teniszbajnok férfi volt. 

 

 

3. feladat: Totó  

Az általad helyesnek vélt betűjelet karikázd be, ha pedig e-mailon keresztül küldöd vissza, akkor pirosra 

változtasd az egész sor betűszínét. 

1. Miért fontos, hogy megemlékezünk vizeink védelméről?  

1) azért, mert a Földön az emberi tevékenységek miatt egyre kevesebb a víz 

2) azért, mert a Földön az emberi tevékenységek miatt lassan minden élőlény kipusztul a vizekből 

x) azért, mert a Földön az emberi tevékenységek miatt egyre jobban szennyezettek a vizek 
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2. Mi veszélyezteti leginkább a tengereket, óceánokat az alábbiak közül? 

1) a olajbalesetek 

2) a bálnavadászat  

x) városi (kommunális) szennyvizek beleengedése 

 

3. Hány jégkorszak volt - a tudomány jelenlegi álláspontja szerint - a Földön? 

 1) kettő 

 2) öt 

  x) hét 

 

4. Évente hozzávetőleg hány hektár esőerdő semmisül meg? 

 1) kb. 50 ezer 

 2) kb. 9,5 millió 

 x) kb. 29 millió 

 

5. Mekkora a Balaton tengerszint feletti magassága? 

 1) 104m 

 2) 150m 

 x) 65m 

 

6. Hogyan nevezték az ókorban a Gibraltári-szorost? 

 1) Európa sarka 

 2) Herkules oszlopai 

 x) Berber kijárat 

 

7. Hány Celsius fok a víz kritikus hőmérséklete? 

 1) 374 

 2) 100 

 x) 450 
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8. Az alábbiak közül melyik felszín alatti víz található a legmélyebben? 

 1) artézi víz 

 2) termál víz 

 x) karszt víz 

 

9. Ki a tenger istene a római mitológiában? 

 1) Neptunus 

 2) Poszeidón 

 x) Zeusz 

 

10. A felsoroltak közül melyik vízesés a legnagyobb a világon az átfolyó vízmennyiség tekintetében? 

 1) Livingstone-vízesés 

 2) VIII. Edward-vízesés 

 x) Selfoss-vízesés 

 

11. Melyik folyó egyértelműen tölcsértorkolatú? 

 1) Amazonas 

 2) Duna 

 x) Szent Lőrinc-folyó 

 

12. Hány százalékkal nő a víz térfogata fagyáskor? 

 1) 6% 

 2) 9% 

 x) 12% 

 

13. Melyik nemzetközi egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése? 

 1) Ramsar 1971 

 2) Bonn 1979 

 x) Bern 1979 
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13+1. Melyik elmélet felel meg az Mpemba-paradoxonnak? 

 1) Változó körülmények között a hideg víz előbb megfagy a hidegnél. 

 2) Állandó körülmények között a hideg víz előbb megfagy a hidegnél. 

x) Változó körülmények között a meleg víz előbb megfagy a hidegnél 

 

 

 


