
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

75 ÉVES A KARCAGI KUTATÓINTÉZET 
 

 

KÖZÉPISKOLÁSOK FORDULÓJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név:  ………………………………………………….. 

 

Iskola: …………………………………………………. 

 

Osztály: …………………………………………………. 



2 
 

1. Döntsd el, hogy az alábbi talajtípusok Magyarország talajainak főtípusaiba tartoznak-e, 

jelöld a megfelelő választ aláhúzással! 

 

mezőségi (csernozjom) talajok igen nem 

futóhomok igen nem 

láp talajok igen nem 

gyengén humuszos talaj igen nem 

szikes talajok igen nem 

szolonyec talajok igen nem 

 

2. Egészítsd ki a szöveget! Az alább felsorolt szavakat írd a megfelelő helyre! 

 

félmillió, tápanyagfelvételt, ozmózisnyomás, hidromorf, termékenységének, víz, oxigénhiány, 

víz, nátriumsók, romlásához 

 

A szikes talajok kialakulásában a ______ játssza a legnagyobb szerepet, ezért ezeket a 

talajokat ___________ talajoknak nevezzük. Szikes talajok Magyarországon hozzávetőleg 

_________ hektáron találhatók. Elsősorban a _____________ szerepe nagy a szikes talaj 

tulajdonságainak alakításában. A só megzavarja a növények növekedését azzal, hogy 

korlátozza a _________________ és rontja a növény rendelkezésére álló _____ minőségét. 

Hatással van a talajban található organizmusok anyagcseréjére is, és a talaj ____________ 

jelentős csökkenéséhez vezet. A talaj kiterjedt szikesedése a növények sorvadását idézi elő az 

________________ növekedése és a só mérgező hatása miatt. A túlzott sómennyiség a talaj 

szerkezetének ___________ vezet, a talaj az ____________ hiánya miatt képtelen lesz 

fenntartani a növények növekedését. 

 

3. Melyik állítás igaz a talajművelésre? A helyes válasz betűjelét karikázd be! 

 

a. A talaj rendszeresen művelt rétegének, esetleg sekélyebb rétegeinek művelő-eszközzel 

végett fizikai állapotváltoztatása. 

b. A talaj rendszeresen művelt rétegének, esetleg mélyebb rétegeinek művelő-eszközzel 

végett fizikai állapotváltoztatása. 

c. A talaj nem művelt rétegének, esetleg mélyebb rétegeinek művelő-eszközzel végett 

fizikai állapotváltoztatása. 
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4. Rakd helyes sorrendbe a talaj kialakulási folyamatának fázisait! Írd a helyes sorszámot 

(1, 2, 3) a leírások elé! 

 

…. a kémiai mállás, mely során a kőzetekből kioldódnak az ásványi anyagok és vízben 

oldható tápanyagokká alakulnak. Kialakul a legfontosabb talajalkotó, az agyag. 

 

….. a talajképződés biológiai fázisa. A fizikai és kémiai úton létrejött málladékban 

megtelepednek alacsonyabb, illetve magasabb rendű szervezetek és elpusztulva létrehozzák a 

humuszt. 

 

….. az alapkőzet fizikai mállása, azaz a nagyobb kőzetdarabok felaprózódása a hő, a szél és a 

víz által. 

 

5. Mely állítások igazak a minimális talajművelésre? A helyes válaszok betűjelét karikázd 

be! 

 

a. műveletek összevonása a gépek kombinálásával 

b. nem feltétlenül szükséges műveletek elhagyása 

c. a talaj minimális forgatása 

d. művelési ráfordítások csökkentése és a talaj kedvező fizikai biológiai állapotának 

kialakítása 

 

6. Párosítsd össze a talajművelő gépekhez tartozó alapműveleteket! A megfelelő betűt írd a 

kipontozott helyre! 

 

A Eke   …… Aprítás 

B Talajmaró   …… Keverés 

C Tárcsás borona  …… Tömörítés 

D Simító    …… Egyengetés 

E Henger    …… Lazítás 

F Talajlazító   …… Forgatás 
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7. Milyen növényélettani hatások jellemzőek a nitrogén-trágyázásra? Párosítsd az összeillő 

tagmondatokat, írd a megfelelő állítás betűjelét a nitrogén ellátási szintekhez!  

 

Kedvező nitrogén ellátás mellett: ….. 

Hiányában: ….. 

Túlzott adagolása esetén: …. 

 

 

 

A: a levelek zöldessárga színűek lesznek, a növény sínylődik, kevés termést hoz, lerövidül a 

tenyészidő. 

B: buja fejlődést és megdőlést okozhat, meghosszabbítja a tenyészidőt, fogékonnyá válik a 

betegségekre, rontja a télállóságot. 

C: a növények üde zöld színűek, zavartalanul fejlődnek. 

 

8. Döntsd el, hogy az alábbi tényezők közül melyek befolyásolják a légkör felmelegedését! 

A megfelelő választ (igen – nem) jelöld aláhúzással! 

 

A napsugarak beesési-, hajlásszöge igen nem 

A napsugárzás intenzitása és időtartama igen nem 

A termesztett növények magassága igen nem 

A tenyészidőszak hossza igen nem 

A domborzat igen nem 

A meteorológiai mérőállomások igen nem 

A felszín színe igen nem 

A felhőzet mennyisége igen nem 

A légáramlás sebessége igen nem 

 

9. Hibakutatás: Keresd meg a hibát az alábbi állításokban és javítsd ki a hibás 

mondatrészt!  

 

1. Hazánkban a nappal hossza a legrövidebb december 24-én, amikor a nappal hossza 

mindösszesen 8 óra.  

______________________________________________________________________ 

2. A leghosszabb nappal június 22-én van, amikor a nappal hossza 14 óra.  

______________________________________________________________________ 

 

3. Március 21-én és október 21-én a nappal és az éjszaka egyaránt 12 óra.  

______________________________________________________________________ 
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10. Magyarázd meg röviden, hogy mit jelentenek a következő fogalmak! 

Tenyészidő: _______________________________________________________________ 

Klimatológia: ______________________________________________________________ 

Prognózis: _________________________________________________________________ 

Troposzféra: _______________________________________________________________ 

 

11. Párosítsd össze a következő fogalmakat a definíciójukkal! Írd a megfelelő fogalmat a 

definíció elé! 

 

zord nap, fagyos nap, téli nap, nyári nap, hőség nap, forró nap 

1.) ____________________: az adott napon a maximális hőmérséklet meghaladja a 25 °C-ot. 

2.) ____________________: amikor az adott napon a maximum hőmérséklet nem haladja 

meg a 0 °C-ot. 2 méteres magasságban egész nap fagy. 

3.) ____________________: az adott napon a maximális hőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot. 

4.) ____________________: Az adott napon a maximális hőmérséklet meghaladja a 35 °C-ot. 

5.)  __________________: amikor az adott napon a minimum hőmérséklet 0 °C alatti, tehát 

ha 2 méteres magasságban fagy. 

6.) ___________________: amikor az adott napon a minimum hőmérséklet -10 °C alatti. 

 

12. Egészítsd ki a szöveget! Az alább felsorolt szavakat, kifejezéseket írd a megfelelő 

helyre! (Egyes szavak többször is alkalmazhatók, mások felhasználása pedig 

mellőzhető) 

tritikálé, árpa, állati, szárazságtűrő, búza, környezeti, gabonanövények, steril, rozs, 

szélsőséges adottságú, termékeny, köztermesztésben, zab, kombinációk 

A tritikálé mesterségesen előállított növényfaj, amelyet a …………… és a ……………. 

keresztezésével fejlesztettek ki. Az előállítását célzó korai kísérletei során csak …………. 

utódokat tudtak létrehozni a szakemberek. Az 1930-as években azonban már rendelkezésre 

álltak a szükséges technikák a ……………….. hibridek előállítására. Ezt követően lehetőség 

nyílt új ………….. kifejlesztésére a …………. és a ……………. között. Következésképpen 

az őszi és tavaszi ……….. új fajtáinak előállítására irányuló munka ugyanazokkal a 

módszerekkel is elvégezhetővé vált, mint más ……………… nemesítésénél. A korai 

nemesítési erőfeszítések nagy hozamú, …….….. takarmányozásra, illetve humán élelmezésre 

szolgáló tritikálé fajták kifejlesztésére összpontosultak, amelyek ……………………. történő 

elterjesztése elősegíti a …………………………… búzatermő területek gazdaságosabb és 

hatékonyabb hasznosítását. Ezzel szemben az újabb programok főként a kedvezőbb minőségű 

……….. takarmányok és takarmányfajták kifejlesztésére koncentrálnak különböző 

…………… feltételek mellett. 
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13. Válaszd ki, hogy a pillangósvirágú növényfajok vetésváltásba illesztésének milyen 

növénytermesztési következményei lehetnek! A megfelelő válaszok betűjelét karikázd 

be! 

 

A. A velük szimbiózisban élő mikorrhiza gombák által termelt méreganyagok gátolják az 

utóvetemény gyökérzetének fejlődését. 

 

B. A velük szimbiózisban élő gyökérgümő baktériumok (Rhizobium spp.) N-kötése 

képes fedezni e növények N-szükségletét. A betakarítást követően a táblán maradt 

szár- és tarlómaradványok mikrobiális lebomlása során azok N-tartalma felvehetővé 

válik az utóvetemény számára. Ez lehetővé teszi a kijuttatott N-műtrágya adagok 

csökkentését. 

 

C. Mivel a szár- és tarlómaradványok zömmel nehezen lebomló szerves vegyületeket 

tartalmaznak, a mineralizációjuk vontatott, így a feltalaj mikrobiális aktivitásának 

csökkenése következhet be. 

 

D. Az egyéves pillangósvirágú növényfajok többsége rövid tenyészidejű, így a 

kedvezőbb lehetőséget biztosítanak a szakszerű tarlókezelést és az utóvetemény 

termesztését előkészítő talajmunkák elvégzésére. 

 

E. Nagy vízigényük révén az átlagosnál jobban és mélyebben kiszárítják a talajokat, ami 

a kedvezőtlen elővetemény hatásukat tovább növeli. 

 

F. Sok pillangósvirágú növényfaj (pl. lucerna, csillagfürt) mélyen gyökerezik, ezáltal 

csökkentik a talaj tömörödöttségét, javítják a vízforgalmát. 

 

G. A szár- és tarlómaradványaikból az ásványi N feltáródása fokozatosan történik, a N 

hasznosulása növekszik, a környezeti terhelés pedig mérséklődik. 

 

H. A pillangósokat tartalmazó vetésforgók csökkentik a termelés energiaigényét, a kisebb 

N műtrágya felhasználás és az üzemanyagtakarékosabb talajművelés révén. A 

pillangósvirágú növények 5 évenkénti egyszeri termesztésével akár a termesztési 

költségek 1/6 része is megtakarítható. 

 

  



7 
 

14. Döntsd el, hogy a cirokfélékre vonatkozó alábbi állítások helytállóak-e avagy hamisak! 

A megfelelő választ (igen – nem) jelöld aláhúzással! 

 

A cirokfélék jó környezeti stressztűrő képességgel rendelkeznek. igaz hamis 

Eredeti elterjedési területük Közép-Ázsia sivatagos tájait foglalja 

magában. 
igaz hamis 

A szemescirok hibridek termesztésére a gyengébb adottságú, aszályra 

hajló termőhelyeken a kukorica termesztés reális alternatívájaként 

tekintenek. 

igaz hamis 

A cirokfélék kiváló előveteményei az őszi búzának. igaz hamis 

A zöld silócirok biomasszából kinyert préslé a jelentős erjeszthető 

cukortartalma következtében a bioetanol előállításnak is kiváló 

alapanyagát képezi. 

igaz hamis 

A silócirok biomassza présmaradéka hőtermelésre (égetés) és második 

generációs alkohol előállítására is felhasználható. 
igaz hamis 

A szemescirkot hazánkban elsősorban takarmányozási célból 

termesztik, de eredeti termőhelyein mintegy 300 millió ember fontos 

élelmiszer forrása. 

igaz hamis 

A nemesítésük során hibrideket és szabad elvirágzású fajtákat is 

előállítanak a szakemberek. 
igaz hamis 

A szudánifű toxikus ciánglikozidokat tartalmaz, ezért csak 60 cm-nél 

alacsonyabb növedékei alkalmasak takarmányozásra. 
igaz hamis 

A seprőgyártás alapanyagát (cirokszakáll) szolgáltató seprőcirok 

termése takarmányozási célra alkalmatlan. 
igaz hamis 

 

15. A Nagykunság termőhelyi (talajtani, éghajlati, vízrajzi, domborzati, stb.) viszonyai 

kedvezőek a kiváló minőségű őszi búza előállítás számára. Az alább felsorolt 

termésminőségi mutatók közül válaszd ki a búzaliszt minőségének jellemzésére használt 

paramétereket! A megfelelő válaszok betűjelét karikázd be! 

 

A. olajtartalom (%), 

B. nedvesikér-tartalom (%), 

C. keményítő tartalom (%), 

D. sikérterülés (mm), 

E. sütőipari értékcsoport (farinográffal, vagy valorigráffal 

meghatározva), 

F. ezerszem tömeg (g), 

G. HL tömeg (kg), 

H. fehérje tartalom (%), 

I. Zeleny-féle szedimentációs index (ml), 

J. esésszám (s). 
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16. Döntsd el, hogy az alábbi juhfajtákat tenyésztik-e Magyarországon, jelöld a megfelelő 

választ aláhúzással! 

 

Romney igen nem 

Blanc du Massif Central igen nem 

Suffolk igen nem 

Corriedale igen nem 

Berrichon du cher igen nem 

Ile de france igen nem 

 

17. Egészítsd ki a mondatokat! Az alább felsorolt szavakat írd a megfelelő helyre! 

 

diverzitás, Festuca sp., Trifolium sp., Allolophorba sp., egyéves, nemezesedés, 

szálastakarmány 

 

A szolonyec talajú gyeptársulások jellemzője az ún. bodorkajárás, melyet _____ herefélék 

tömeges felszaporodása okoz, elsősorban a  ___________ nemzetség három faja. Szikes 

talajon a zsombékosodást a talajfelszín relief viszonyok mellett a _________ építő 

tevékenysége okozza. Elsősorban a _____________ szerepe nagy az ún. veresnadrág gyepek 

tulajdonságainak alakításában. Az avarosodás megzavarja a növények növekedését azzal, 

hogy  _________________ alakul ki és rontja az állatok rendelkezésére álló _____ minőségét. 

Hatással van a gyep assszociáció szukcessziós és fluktuációs viszonyaira is, és a 

növényszerkezet ____________ jelentős csökkenéséhez vezet.  

 

 

18. Melyik állítás igaz a magyar merinó juhfajtára? A helyes válasz betűjelét karikázd be! 

 

d. A fajta ősidők óta pásztoraink nemesítő munkájának éke. 

e. A fajtát Mária Terézia utasítására hozták be hazánkba. 

f. A fajtát, mint a legfinomabb gyapjú birtokosát, Hunyadi Mátyás parancsára 

honosították meg hazánkban, a kincstári birtokokon. 

 

19. Melyek asszisztált biotechnológiai beavatkozások? A helyes válaszok betűjelét karikázd 

be! 

 

e. csülökápolás 

f. ivarzás szinkronizálás 

g. gyapjúnyírás 

h. ultrahangos vemhesség megállapítás 

i. laparoszkópia 

j. inszeminálás 
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20. Töltsd ki a keresztrejtvényt! 

 

1. Negatív elektromos töltésű elemi részecske. 

2. Kinek a nevéhez fűződik az alábbi törvény: 

a. „Egy adott mennyiségű ideális gáz térfogatának és nyomásának szorzata egy 

adott hőmérsékleten állandó.” 

3. Azok a molekulák vagy ionok, amelyek protont vesznek fel egy másik molekulától, 

vagy iontól, vagy elektronpárt adnak át annak. 

4. Valamely anyag szilárd halmazállapotból folyadék halmazállapotba történő 

átmenetének egyensúlyi hőmérséklete. 

5. A kvantitatív kémiai analízis egyik általános laboratóriumi módszere, mely egy adott 

anyag koncentrációjának a meghatározására szolgál. 

6. Olyan anyag, ami úgy gyorsít fel egy kémiai reakciót, hogy ő maga annak során nem 

változik meg maradandóan. 

7. Olyan anyag, amely színváltozással jelzi egy oldat kémhatásának megváltozását. 

8. Az a kémiai folyamat, amelyben atomok, molekulák vagy ionok elektront adnak le. 

9. Elektronok felvételére képes anyag. 

10. Melyik ion van többségben a lúgos kémhatású oldatokban? 

11. Melyik az az elem, amelynek elektronszerkezete: 1s22s22p63s23p64s2 ? 

12. Olyan halmazállapot-változás, amelynél a szilárd halmazállapotú anyag átmegy gőz 

állapotba melegítés hatására anélkül, hogy közben folyékony állapotot venne fel. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elemi_r%C3%A9szecske
https://hu.wikipedia.org/wiki/Molekula
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ion
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anyag_(fizika)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1rd_halmaz%C3%A1llapot
https://hu.wikipedia.org/wiki/Folyad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kvantitat%C3%ADv_k%C3%A9miai_anal%C3%ADzis
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_reakci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn

