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A feladatlapokat az online felületen kérjük kitölteni.  
Műszaki nehézségek esetén a word formátumú feladatlapot elektronikusan az 
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A klímánk változik, az idei nyár ezt mindenki számára láthatóvá tette. Itt a Kárpát-medencében 

és szűkebb hazánkban Tolna megyében elsősorban a csapadék mennyiségének megváltozása 

az, ami a mi életünket is megváltoztatja. 

Miért is fontos nekünk a víz, hogyan is változhat az életünk, milyen a természetes vizek 

állapota, élővilága lakóhelyünk környékén, mely növények bírják a kertünkben a megváltozó 

csapadékviszonyokat, mi mit tehetünk? 

 

Kezdjünk hát neki a feladatlapnak és keressük meg a válaszokat. Jó munkát kívánunk nektek! 
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I. feladat 

Az alábbi képek egy-egy a csapadékkal kapcsolatos jelenségre utalnak. Tanulmányozd a képeket és 

válaszolj a kérdésekre! 

 

1,  A fenti kép a Baranya megyei Dunaszekcsőt ábrázolja 2008-ban egy lejtőcsuszamlás 

következtében. 

a, Mi okozhatta a lejtőcsuszamlást? 

b, Milyen kőzet helyezkedik el a löszfalban mely előidézte a jelenséget? 

c, Mi a lejtőcsuszamlás szaknyelvi kifejezése? 

d, Melyik szintén dunaparti, de Tolna megyei településen találhatunk hasonlóan veszélyes 

löszfalakat? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

2, A képen szekszárdi löszpincék láthatóak. A csapadékosabb években rendszerint megnő a 

pincebeomlások száma. 

a, Melyik volt az utóbbi 15 év két legcsapadékosabb éve amikor rengeteg pincebeomlást jelentettek? 

b, Átlagosan melyik hónapban esik Szekszárdon a legtöbb csapadék? 

c, Átlagosan melyik hónapban esik Szekszárdon a legkevesebb csapadék? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

A képen egy olyan állapot látható, amikor rövid idő 

alatt nagy mennyiségű csapadék hullik le és ennek 

következtében a vízfolyások megduzzadnak, kilépnek 

medrükből. 

a, Hogy nevezzük ezt a jelenséget, ami a hirtelen 

lehulló nagy mennyiségű csapadék következtében jön 

létre? 

b, Írj két káros következményét a jelenségnek! 

c, Írj egy lehetséges védekezési módot a jelenség 

kezelésére! 

d, Milyen irányban változott a jelenség gyakoriságának 

előfordulása az utóbbi 15 évben? 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

4, A képen egy a csapadékhullás okozta jelenség látható szőlősorok között.  

a, Hogyan nevezzük a bemutatott jelenséget? 

b, Hogyan érdemes telepíteni a szőlősorokat, hogy a jelenség ne vagy csekélyebb mértékben 

alakuljon ki? 

c, Írj még egy lehetőséget a probléma megelőzésére! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

5, A kép egy olyan időszak okozta következményt ábrázol, amikor kevés csapadék hullott! 

a, Hogyan nevezzük az ilyen időszakot? 

b, Hogyan hat a folyók vízhozamára az ilyen időszak? 

c, Hogyan próbálják mérsékelni a mezőgazdászok az ilyen időszak káros hatásait? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

6, A képen egy olyan időszak következménye látható, mikor sok csapadék hullott, ezért a víz felszínre 

jött! 

a, Hogyan nevezzük ezeket a felszínre kerülő vizeket? 

b, Melyik felszín alatti víz típus szintje emelkedik meg annyira, hogy eléri a felszínt? 

c, Tolna-megye mely területeit érinti ez a jelenség leginkább? Húzd alá a helyes választ 

- dombvidéki területeit 

- síksági területeit 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



II. feladat 

Most nézzetek körül a lakóhelyetek környékén!  

Mutassátok be néhány mondatban a településetek környékén található természetes felszíni 

vizeket. Rajzolhattok térképet is róluk. Írjátok le, most milyen állapotban vannak, mennyi víz 

van bennük, milyen növényekkel és állatokkal találkozhattok ott. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Nézzük is meg egy kicsit közelebbről a tavak, patakok élővilágát! Válaszoljatok a kérdésekre. 

  

A képen látható madárfaj a ………………………………………………. 

Ennek a madárfajnak a természetvédelmi értéke: 

a.  500 ezer Ft védett 

b.  nem védett 
c. 300 ezer Ft kiemelten védett 
d     500 ezer Ft fokozottan védett 

Válasszátok ki, hogy ennek a madárnak melyik a kedvelt élőhelye! 

a. fenyőerdők 

b. ligeterdők öreg hagyásfákkal 

c. sziklaerdők gyepekkel tarkítva 

d. bükkerdők 



 

Melyik állítás melyik képhez tartozik? Arra figyeljetek, hogy egy állítás tartozhat több képhez is. 

 

 

 

 

a    b   c   d 

……………………….                     ……………………….                ……………………….               ………………………. 

 

1) Hazai állománya az 1980-as évek elején érte el mélypontot, amikor már csak 10-12 pár 

költött Magyarországon. 

2) A magyar természetvédelem címermadara. 

3) Táplálékának döntő része növényi eredetű, magvakat, hajtásokat fogyaszt, de ezt kiegészíti 

gerinctelenekkel, ebihalakkal is. 

4) Fokozottan védett madár. 

5) Halakkal is táplálkozik. 

6) Mezőgazdasági területekre is kijár táplálkozni, ahol mezei pockokra és más rágcsálókra 

vadászik. 

7) Fészekalja 3-4, ritkán 5 világoskék tojásból áll. 

8) Gemenc madárfaunájának tagja. 

9) Viszonylag nagyméretű fészkét a nyílt vízhez közel eső sűrű nádas szélére építi 

legszívesebben. 

 

 

                        a       b 

Igaz vagy hamis?  

Mindkét madárfaj ősszel és tavasszal átvonul hazánkon.  …………………………………. 

A b. képen látható madár kisebb gerincesekkel táplálkozik. …………………………………. 

Mindkét képen vetési lúd látható. …………………………………. 

Mindkét madár vonuló és csapatokban kel útra. …………………………………. 

 



Csoportosítsátok a növényfajokat és nevezzétek is meg őket! A csoportosításhoz a képek 

számát írjátok be a halmazokba! Jelöljétek meg melyiket láttatok már a lakóhelyetek 

környékén. 

 

                    

      1.     ……………………………….                                    2.   ………………………………. 

             

      3.     ……………………………….                                                4.   ………………………………. 

   

      5.     ……………………………….                                    6.   ………………………………. 

 

Nagy vízigényűek     Szárazságtűrők 

 

 

 



III. feladat:  

Az alábbi rejtvényben tíz fogalmat rejtettünk el a klímaváltozással kapcsolatban. Keressétek meg 

ezeket a szavakat és írjátok le a rejtvény alá! 

Két tetszőleges fogalmat a megtaláltak közül magyarázzatok is el nekünk. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



IV. feladat 

A víz az egyik nagyon fontos életfeltétel, amivel nagyon takarékosan és megfontoltan kell bánnunk. 

Otthon a fürdőszobában észreveszed, hogy csöpög a csap a mosdónál. A csapnál percenként 15 

lecseppenő vízcseppet számolsz. Általában 20 csepp 1ml vizet jelent. 

Számoljátok ki és rajzoljátok be az edénybe, mennyi vizet pazarolunk így el egyetlen nap alatt? 

 

Mire tudnád használni ezt a vízmennyiséget a pazarlás helyett? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mennyi víz csepeghet így el egyetlen év alatt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Javasolj megoldást az elcsepegő víz problémájára! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hallottad már a szürke víz kifejezést? Mit jelent? Mire használhatnánk fel? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gyűjtsetek megoldásokat a háztartásotok vízfelhasználásának csökkentésére! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 V. feladat 

Az idén nyáron biztosan sokat hallottátok/olvastátok, hogy rendkívül kevés csapadékmennyiség esett 
az országban. De vajon mi volt a helyzet sok évvel ezelőtt? A feladatotok lesz ez után kutatni kicsit.  

 A Dél-Dunántúli régióban Pécs város csapadék adatai elérhetőek sok évre visszamenőleg. A 
feladatotok lesz három évhez kapcsolódóan megvizsgálni a csapadék mennyiségét, mégpedig havi 
bontásban kigyűjteni a csapadékátlagokat. Az 1975, a 2000 és a 2021-es évre vonatkozó adatokat 
keressétek meg, majd ábrázoljátok őket grafikonokon.   
Hasonlítsátok össze Pécs város havi csapadékátlagait a három évre vonatkozóan és tegyetek 
megállapításokat a grafikonok segítségével.  

Pécs mellett szeretnénk, ha saját településetek csapadékmennyiségét is kinyomoznátok a 2021-es 
tavalyi évre és a 2022-es idei évre (szeptemberig) vonatkozóan, szintén havi bontásban. Készítsetek 
ehhez is diagramot és értékeljétek ki.  

Egy kis „terepmunkára” is szeretnénk buzdítani titeket! Keressetek fel három- négy idősebb rokont, 
szomszédot, ismerőst és készítsetek velük egy rövid interjút, mi volt a helyzet régen. Például: Régebben 
mennyire voltak aszályosak a nyarak? Emlékeznek-e a kutak vízszintjének változására? Emlékeznek-e 
nagyon csapadékos vagy nagyon száraz évekre fiatalkorukból? Hogyan öntözték a kerteket? Van-e 
változás abban, hogy régebben milyen növényeket termesztettek és most mely növények teremnek 
szépen a kertekben? A további kérdéseket a kreativitásotokra bízzuk. A riportból készítsetek képes 
írásos beszámolót. 

A feladathoz szükséges időjárás adatokat az irodalomjegyzékben ajánlott forrásból is beszerezhetitek.  

 

 

 


