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Fejezetzáró teszt 
Miről van szó? 2. fejezet: Zöldülünk?  

Készítette: Baumann Tímea  

1. Írjon egy-egy mondatot minden igével! 

……/10 pont 

szennyez: 

tüntet: 

károsít: 

okoz: 

tönkretesz: 

2. Csoportosítsa a szavakat! 

……/ 10 pont 

sokféleség, szükséglet, terméketlen, eltartó, fokozatosan, kerékpárbarát, mosható, ökológus, tüntet, 

tüntető, kitart, vízöblítéses, félt, komposzttároló, pazarol, felél, környezettudós, olvad, önfenntartó, 

tudatosan 

Ki? Mi? Milyen? Hogyan? Mit csinál? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

3. Mit okozhatnak ezek a környezetvédelmi problémák? Írjon egy-egy mondatot minden 

problémához, és használja a -hat/-het képzőt mondataiban! 

……/15 pont 

Példa:  

Génmódosítás: Csökkentheti a biológiai sokféleséget. 

Egyre növekvő autóhasználat: 

Klímaváltozás: 
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Állatfajok kihalása: 

Az óceánok vízének szennyezése: 

Egyre növekvő hulladék: 

4. Olvassa el a szöveget, majd írja be az igéket a hiányzó részekre a megfelelő alakban! 

……/16 pont 

belép, szervez, dönt, lesz, félt, véd, elbúcsúztat, megépül 

1996-ban a magyar kormány úgy _________________, hogy katonai lokátort épít a Mecsek 

legmagasabb csúcsára. A radar az ország déli határait _________________ volna. Ez azért volt fontos, 

mert Magyarország _________________ 1997-ben a NATO-ba (North Atlantic Treaty Organisation). 

Ez a lokátor azonban sohasem _________________ a civil összefogásnak köszönhetően. A Zengő 

környékén lakó emberek _________________ a hegyet, ahol változatos az élővilág és sok ritka, 

védett növény él, és az egészségüket is a káros sugárzás miatt. Elsőként a Pécsváradi Várbaráti Kör 

_________________ tiltakozó túrát a Zengőre 1996. május 11-én. A pécsváradiak már 1992 óta 

járnak ún. (úgy nevezett) óévbúcsúztató kirándulásokra a hegycsúcsra. Vagyis minden évben 

december 30-án felmennek a hegyre, ott _________________ a régi évet és köszöntik az új évet. 

Ezek a túrák 1996 után tiltakozó túrák _________________, és 2003-ban már majdnem ezer ember 

vett részt rajta.  

5. Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 

……/ 15 pont 

A telekocsi azt jelenti, hogy egy autót a vezető és egy vagy több utas közösen használ mindennapi 

közlekedésre. A telekocsizásnak vannak rendszerei, és ezeknek a rendszereknek vannak saját 

szabályaik. A tagok vagy saját autót, vagy egy közösen bérelt autót használnak közös utazásra. Nem 

használják a tömegközlekedési eszközöket, mint például a taxit.  

A telekocsi csökkenti az ismétlődő vagy hosszú távú közlekedés költségeit, a tagok megosztják a 

bérleti díjat, vagy fizetnek a kocsi tulajdonosának.  

Egyes országok bevezették a magas kihasználtságú járműsávokat, hogy ösztönözzék a telekocsi és a 

tömegközlekedés használatát a forgalmi dugók elkerülésének érdekében. Háborúk idején a telekocsi 

használatát azért ösztönözték, hogy üzemanyagot takarítson meg. Az úton lévő autók számának 

csökkentésével a telekocsi csökkenti a környezetszennyezést, valamint a szükséges parkolóhelyek 

számát, és globális szempontból csökkenti a káros anyagok kibocsátását. A közös vezetés 

csökkentheti a vezetői stresszt is. 

A telekocsi hátránya, hogy az út során gyakran kell megállni, ami növeli az utazás idejét. További 

gondot okozhat, hogy az útitársaknak tekintettel kell lenniük egymásra az utazás alatt, például, ha az 

egyik utasnak megváltozik a munkarendje.  
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Legalább hány fő ül egy telekocsiban? 

Mi az előnye a telekocsinak a résztvevők számára? 

Miért hasznos a telekocsizás a környezetvédelem szempontjából? 

Miért lehet hasznos a telekocsizás a sofőr számára? 

Mi okozhat problémát ebben a rendszerben? 

6. Olvassa el a hírt, majd javítsa ki a hamis mondatokat! 

……/14 pont 

Környezetvédelmi tüntetés egy autógyártó cég ellen 

Huszonöt tüntető mászott fel egy huszonhárom-ezer tonnás hajóra, hogy megakadályozzák az autók 

szállítását, és tiltakozzanak a dízel káros anyag kibocsátása ellen. 

A rendőrök három tüntetőt tartóztattak le csütörtökön, akik azt akarták megakadályozni, hogy az 

autókat lerakodják egy hajóról egy angol kikötőben. Két tüntető a kikötőben lévő világítótoronynál 

maradt, számos autó kulcsát maguknál tartva. 

A tüntetők felkapaszkodtak a hajó huszonhét méter magas lerakodó ajtajára, kifüggesztettek egy 

ötven méteres posztert, mely a légszennyezés ellen tiltakozik, és azt mondták, addig nem 

mozdulnak, amíg a cég vissza nem szállítja az autókat a gyárba. A hajó végül elhagyta a kikötőt, és 

egy távolabbi kikötőben állt meg az Egyesült Királyságban. 

A rendőrség nem sokkal kilenc óra előtt szerzett tudomást a tüntetésről, és azonnal a helyszínre 

vonult, ahol találtak további negyvenegy tüntetőt, akik átmásztak a kerítésen, és behatoltak a kikötő 

biztonsági zónájába, ahol a kiosztásra váró autók sokasága parkolt. Egy közleményben a 

környezetvédők azt mondták, hogy a dízel autók szállítását úgy akarták megakadályozni, hogy 

elvették a kulcsaikat. 

Példa: 

A tüntetők az autókra másztak fel.  A tüntetők nem az autókra, hanem egy hajóra másztak fel. 

A tüntetők el akarták szállítani az autókat a hajóról.  

A rendőrök az összes tüntetőt feltartoztatták. 

Az autók kulcsai a hajón maradtak. 

A tüntetők az autókra plakátokat ragasztottak fel. 
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Az autórakományt nem tudták beszállítani Angliába. 

A rendőrség kilenc óra előtt letartóztatta a tüntetőket. 

Negyvenegy tüntető foglalta le az autókat. 

7. Írjon arról legalább 15 mondatot, hogy milyen életmódot folytat! Válaszoljon a 
kérdésekre! 

……/20 pont 

Mennyire környezettudatos az Ön életmódja? 
Hogyan közlekedik? 
Milyen házban lakik? 
Hogyan kezeli a hulladékot? 
Mivel terheli Ön a környezetét? Tudna változtatni ezen a szokásán? Miért és hogyan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Összesen: ……/100 pont 


