
 

 

     

 

  VÍZ-KVÍZ 
 

1.Válaszoljatok a kérdésekre számok beírásával! 

 

A Földnek hány %-át borítja víz?   _________ 

Testünknek hány %-a víz?    _________ 

Melyik évben nyilvánította az ENSZ március 22-ét a víz világnapjának? _________ 

 

2. Hány százalékkal nő a víz térfogata fagyáskor? 

 1) 6% 

 2) 9% 

 3) 12% 

 

3. Az alábbiak közül melyik felszín alatti víz található a legmélyebben? 

 1) artézi víz 

 2) termál víz 

 3) karszt víz 

 

4. A Csendes-óceáni szemétfolt: 

 1. egybefüggő, úszó sziget  

 2. nagy kiterjedésű, nem egybefüggő, változó sűrűségű szemétfolt  

 3. ez a folt az Indiai-óceánon található 

 

 

5. Igaz vagy hamis? Jelöljétek nagy I vagy H betűvel a mondat végén! 

 

A Föld felszínének kb. egynegyedét szárazföld, a többi részét tenger borítja. _________ 

Víz nélkül nem lenne élet a Földön.    ______ 

A felszíni vizek 5%-a édesvíz.    ______ 

Agyunk alig tartalmaz vizet.     ______ 

Kanadának van a Földön a legnagyobb édesvízkészlete. ______ 

Magyarország gazdag felszín alatti vizekben.  ______ 

 

6. A tengeri olajszennyezések csak a felszínen okoznak problémát, mert az olaj úszik a 

vízen.  

 1. nem, mert az olaj egy része a fenéken marad  

 2. igen, az állítás helyes, csak felszíni károsodás történik  

 3. a kőolaj természetes anyag, nem okoz károsodást 

 

7. Kösd össze az összetartozó fogalmakat! 

 

Anguilla anguilla ívóhelye  hűtővíz 

király lazac ívóhelye   halpusztulás  

szennyezés    holtág 

atomerőmű    folyó  

folyószabályozás   tenger 

 

 



 

 

 

 

8. Ha elolvadna a sarki jég, mennyivel emelkedne meg a tengerek szintje? 

 1. 50 m 

 2. 65 m 

 3. 20 m 

 

9. Mit nevezünk vízvirágzásnak? 

 

1. tavirózsák virágzása 

2. algák túlszaporodása a vízfelszín közelében  

3. tiszavirág rajzása 

 

 

10. Hány km a Duna teljes hossza? 

 

1. 2842 km 

2. 2980 km 

3. 2651 km 

 

 

11. Világ Legek! Keressétek ki az alábbi állításoknak megfelelő adatokat. Állításotokat  

      számadattal igazoljátok is! 

 

1. Melyik a leghosszabb csatorna? 

2. Melyik a legnagyobb félsziget? 

3. Melyik a leghosszabb folyó? 

4. Melyik a leghosszabb gleccser? 

5. Melyik a legnagyobb sziget? 

6. Melyik a legnagyobb tó? 

7. Melyik a legnagyobb tenger? 

8. Melyik a legnagyobb vízesés? 

9. Melyik a legnagyobb víztározó? 

 

12.  A pécsi ivóvíz hány százaléka származik a pellérd-tortyogói mélyfúrású 

kutakból? 

 

 ……………… 

 

 Milyen mélyről kerül a felszínre ez a víz? 

 

 ……………... 

 

 Milyen ásványok találhatóak a Tettye forrás vízében? 

 

 …………….. 

 

 Milyen erőmű épül a pellérdi szennyvíz tisztító telepen? 

 

 …………….. 


