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75 ÉVES A KARCAGI KUTATÓINTÉZET 
 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK FORDULÓJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név:  ………………………………………………….. 

 

Iskola: …………………………………………………. 

 

Osztály: …………………………………………………. 
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1. Párosítsd a következő fogalmakat a definíciójukkal! Írd a fogalmat a definíció elé! 

 

talaj, kötöttség, defláció, forgatás, talajművelés, erózió, talajhiba 

 

…..: A víz által előidézett talajrombolás. 

…..: A szél által előidézett talajrombolás. 

…..: Az a kedvezőtlen tulajdonságok, amelyek a talaj termőképességét csökkentik. 

…..: A talaj alsó és felső rétegének cseréje. 

…..: A földkéreg laza termékyen rétege, háromfázisú polidiszperz rendszer. 

…..: A talajoknak a művelő eszközökkel szembeni ellenállását fejezi ki. 

…..: Olyan eljárás, amelynek során különféle eszközökkel megváltoztatjuk a talaj állapotát. 

 

 

2. Hogyan javíthatjuk a szikes talajokat? Húzd alá a helyes választ! 

 

szántással  meszezéssel  legeltetéssel 

 

3. Válaszd ki, az alábbiak közül melyik a kakukktojás, melyik nem a talajművelés 

alapművelete! A hamis állítás betűjelét karikázd be! 

 

a. forgatás 

b. lazítás 

c. keverés 

d. morzsaképzés 

e. felszínegyengetés 

f. tömörítés 

g. porhanyítás 

 

 

4. Olvasd el figyelmesen a következő összetett kijelentést! 

 

„Megkülönböztetünk főgyökereket és mellékgyökereket, mivel a növényi gyökerek feladata a 

növény rögzítése, a tápanyag és a víz felvétele.” 

 

Válaszd ki a következő lehetőségek közül, melyik betűvel jellemezhető megállapítás igaz a 

fenti összetett kijelentésre! Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

 

a. Mindkét állítás igaz, és van köztük összefüggés. 

b. Mindkét állítás igaz, de nincs köztük összefüggés. 

c. Csak az állítás első része igaz. 

d. Csak az állítás második része igaz. 

e. Mindkét állítás hamis. 
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5. Párosítsd az összeillő tagmondatokat, írd a megfelelő leírás betűjelét a nitrogén 

műtrágyák után! 

 

Pétisó (mészammon- salétrom): ….. 

Ammónium-nitrát: ….. 

Karbamid: …. 

 

A: 34% nitrogén hatóanyag tartalom, a talajt kissé savanyítja, nyílt lángtól óvni kell, tűz és 

robbanás veszélyes. 

B: 27-28% nitrogén hatóanyag tartalom, minden talajtípusra jó. 

C: 46% nitrogén hatóanyag tartalom, a savanyú talajok kivételével minden talajra jó, kiszórás 

után rövid időn belül a talajba kell munkálni, vetéskor nem szabad adagolni, a csírázást 

gátolja. 

 

6. Milyen hatóanyagú trágyát alkalmazunk fejtrágyázásra? A helyes válasz betűjelét 

karikázd be! 

 

a. nitrogén 

b. foszfor 

c. kálium 

d. kén 

 

7. Sorold fel a leggyakoribb csapadékfajtákat! 

 

Leggyakoribb csapadékfajták: …………………………………………………………….. 

 

8. Melyik állítás igaz, melyik hamis? Írd a mondat elé az IGAZ vagy HAMIS szavakat! 

 

 Az éghajlat meghatározza, hogy milyen növényeket lehet gazdaságosan 

termeszteni egy adott tájon. 

 Az éghajlat elemei közül a növénytermesztésre a nappalok hossza, a 

hőmérséklet és a csapadék a döntő hatású.   

 A hőmérséklet nem határozza meg a tenyészidő hosszát. 

 Gyümölcsösökben a késő tavaszi fagyok ellen nem lehet füstöléssel védekezni. 
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9. Párosítsd össze az időjárási jellemzőket a hozzájuk tartozó mértékegységekkel!  

 

A. Léghőmérséklet   1. ° (fok)    

B. Páratartalom    2.  mm  

C. Légnyomás    3. °C  

D. Szélsebesség    4. W/m2   

E. Szélirány    5. %  

F. Csapadékmennyiség   6. hPa  

G. Globálsugárzás   7. m/s 

H. Talajhőmérséklet   8.  °C 

 

10. Válaszd ki az alább felsorolt műszerek közül, melyik-melyik az ábrán látható automata 

meteorológiai állomáson a nyíllal jelöltek közül! A műszerek nevét írd az ábra alá a 

számok mellé!  

 

csapadékmérő, talajhőmérő, szélsebességmérő, széliránymérő, besugárzásmérő, központi 

egység, léghőmérő 

 

1…………………………….. 4. ………………………….. 7. …………………………. 

2. …………………………… 5. ………………………….. 

3. ………………………........ 6. ………………………...... 
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11. Minek nevezzük a következő időszakokra vonatkozó időjárás-előrejelzéseket? 

1.) 12–72 órás időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzés: ____________________________ 

2.) 3–10 napos időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzés: ____________________________ 

3.) 10 naptól 6 hónapig terjedő időjárás-előrejelzés: _________________________________ 

 

12. Egészítsd ki a szöveget a megfelelő szavakkal az alább felsoroltak közül!  

középhőmérséklet, 500, Magyarország, széliránya, kontinentális, napsütéses, eloszlása, 800 

A térség klímája: 

A Nagykunság kistérség …………………………… egyik legszárazabb, a hőmérsékleti 

ingadozásokat tekintve legszélsőségesebb, illetve leginkább ………………………… klímájú 

területe. Az ötvenéves idősor alapján az éves …………………………… 10 °C. A 

……………………… órák évi összege 2000-2100 között változik. 

Az átlagos éves csapadékmennyiség …… mm körüli. Az alacsony csapadékmennyiségen 

kívül annak éves …………………… is kedvezőtlen, de szélsőségesen magas 

csapadékmennyiségű évjáratok is előfordulnak. A potenciális evapotranszspiráció éves értéke 

meghaladja a ……  mm-t. Az évi vízhiány a kevés csapadék és a meleg nyár miatt itt a 

legnagyobb hazánkban.  

Szélviszonyok: a táj uralkodó …………………….. az északi, északkeleti. 

 

13. Válaszd ki az alábbiak közül a Nagykunságban korábban tradicionálisan fogyasztott és 

Karcag térségében „laposborsó” népies néven ismert kultúrnövény faj hivatalos 

magyar nevét! Húzd alá a helyes választ! 

 

csicseriborsó  lóbab  szegletes lednek  tehénborsó  szója 

 

14. Olvasd el figyelmesen a következő összetett kijelentést! 

 

„A hántolt köles alapanyagból készített élelmiszerek fogyasztása nem javasolható a 

lisztérzékeny (gluténérzékeny) egyének számára, mert a kölesben található sikérfehérjék 

allergiás reakciókat válthatnak ki a szervezetükben.” 

 

Válaszd ki a következő lehetőségek közül, melyik betűvel jellemezhető megállapítás igaz a 

fenti összetett kijelentésre! Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  
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a. Mindkét állítás igaz, és van köztük összefüggés. 

b. Mindkét állítás igaz, de nincs köztük összefüggés. 

c. Csak az állítás első része igaz. 

d. Csak az állítás második része igaz. 

e. Mindkét állítás hamis. 

 

15. Válaszd ki, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézetben 

nemesített növényfajták milyen gazdasági növényfajhoz tartoznak! Kötsd össze az 

összetartozó párokat!  

 

1. Maxi       a., őszi búza 

2. NS Pionír      b., őszi árpa 

3. Titán       c., szegletes lednek 

4. Kunsági 2      d., tritikálé 

5. KG Vitéz      e., szemescirok hibrid 

6. Béta       f., őszi takarmányborsó 

7. Zádor       g., pannonbükköny 

8. Karcagi fehérvirágú     h., köles 

9. Friderika      i., fénymag 

10. Lizard       j., mohar 

 

16. Véleményed szerint hagyományos eljárások alkalmazásával hány évet vesz igénybe egy 

új, államilag elismert őszi búza fajta előállítása? Karikázd be a helyesnek vélt válasz 

betűjelét! 

 

A. 4-6 év 

B. 7-9 év 

C. 10-12 év 

D. 13-15 év 

E. 16-18 év 
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17. Párosítsd a következő fogalmakat a definíciójukkal! Írd a fogalmat a definíció elé! 

 

tejes bárány, toklyó, nyáj, ürü, apáca kos, előhasi anya, vazektomizált kos 

 

……..: Olyan kos, melynek eltávolították a heréit. 

……..: Életében először vemhes juh. 

……..: Tenyésztésre nem használt, de termékenyítőképes kos. 

……..: Növendékjuh. 

……..: Olyan kos, melynek elvágták az ondóvezetékét, s ivarzó anyákat kerestetnek vele. 

……..: Juhok csoportja. 

……..: Olyan bárány, mely még elsősorban anyatejet fogyaszt. 

 

 

18. Hogyan legeltethetjük a juhokat? Húzd alá a nem helyes választ! 

 

legelőkertben  síppal-dobbal  pásztorral 

 

19. Válaszd ki, az alábbiak közül melyik a kakukktojás, melyik nem a juhok ápolásának 

alapművelete! A hamis állítás betűjelét karikázd be! 

 

h. körmözés 

i. gyapjúnyírás 

j. berregtetés 

k. terelés 

l. krotáliázás 

m. porhanyítás 

n. almozás 

 

 

20. Olvasd el figyelmesen a következő összetett kijelentést! 

 

„A juhok legfontosabb szálastakarmánybázisai hazánkban a természetes gyepek, mivel a 

juhászat termékei exportorientáltak, szinte korlátlan felvevőpiaccal az Európai Unióban.” 

 

Válaszd ki a következő lehetőségek közül, melyik betűvel jellemezhető megállapítás igaz a 

fenti összetett kijelentésre! Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

 

f. Mindkét állítás igaz, és van köztük összefüggés. 

g. Mindkét állítás igaz, de nincs köztük összefüggés. 

h. Csak az állítás első része igaz. 

i. Csak az állítás második része igaz. 

j. Mindkét állítás hamis.  
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21. Mely szavak nem jelentik a pásztor szót? Karikázd be a hamis válaszok betűjelét! 

 

a. Pakulár 

b. Birkász 

c. Csillagszemű 

d. Bács 

e. Juhász 

f. Botos jeti 

g. Bacsó 

h. Ihász 

 

 


