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A Maros-ártere Natúrpark 

A Maros-ártere Natúrpark Románia nyugati részén fekszik, gazdag növényvilágáról és 

változatos madárvilágáról ismert. A park területe 2174,55 km , a Maros folyó mentén fekszik és 

több mint 200 madárfaj fészekrakási és vonulási helye úgy, mint a békászó sas, a bőjti réce, a 
fekete gólya, a szürke gém, a kis kócsag stb., ezen madárfajok közül több is nemzetközileg 
védett faj. 

A természetvédelmi parkban tett séták alkalmával néhány emlősállat is fellelhető úgy, 
mint a szarvas, a vaddisznó, a róka, a vidra, az ürge, de kétéltűek és hüllők is, mint a leveli béka,  
a vöröshasú unka, a tavi béka, a tarajos gőte, a szürke gyík, a lábatlan gyík, a mocsári teknős. 

A Maros-ártere Natúrpark Gondnoksága a védett területen belül fenntartja a Csálai 
Látogatási Központot és a Csanádi Turisztikai Információs Pontot. 

Olvasd el a következő szöveget, majd válaszolj az 1 – 5 kérdésekre! 

A Maros folyó átszeli Erdélyt kelettől nyugatig.  

Az alábbi táblázat azon megyék területét tartalmazza, amelyeken a Maros folyó áthalad, 
valamint a Maros folyó hosszát ezeken a megyéken belül.  

 

Megye Fehér Arad Maros Temes 

A megye területe 

( )2km  
6242 7754 6714 8697 

A Maros folyó hossza a 
megyén belül 

( )km  
141 192 180 21 

 
Cod  1  0  9 

1. Karikázd be a helyes válasznak megfelelő betűt! 

A táblázat adatai szerint Maros megye területe egyenlő: 

a) 26242 km  

b) 26714 km  

c) 27754 km  

d) 28697 km  

Cod  1  0  9 
2. Karikázd be a helyes válasznak megfelelő betűt!  

A táblázat adatai szerint Arad megye területe ennyivel nagyobb, mint Fehér megye területe:  

a) 2 472 km  

b) 2 943 km  

c) 21512 km  

d) 27754 km  
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Cod  1  0  9 
3. Karikázd be a helyes válasznak megfelelő betűt! 

Az a mérőeszköz, amellyel a folyó partján található két pont közötti távolságot mérjük:  

a) mérőszalag 

b) hőmérő 

c) sűrűségmérő 

d) mérleg 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 

4. Egy vízijármű 
s

m
5  átlagsebességgel tesz meg km21  hosszú távolságot a Maros folyón. 

Számítsd ki az út megtételéhez szükséges időt! Az eredményt fejezd ki percekben! 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

Cod  1  0  9 
5. A Csálai Látogatási Központ a tanárok által kísért diák és egyetemista csoportok 

rendelkezésére, tanulmányi és adatgyűjtő eszközök használatát biztosítja, de egy teljesen 

felszerelt laboratóriumot is, amelyben a talaj és a víz tulajdonságai, illetve a gerinctelen és 

gerinces szervezetek változatossága tanulmányozható. 

Karikázd be a helyes válasznak megfelelő betűt! 

A gerinctelen állatfajokra jellemző helyes kijelentés a következő: 

a) az édesvízi szivacs egysejtű állat 

b) a pióca az ízeltlábúak csoportjába tartozik 

c) a denevér rovarevő állat 

d) a földigiliszta a bőrén keresztül lélegzik 
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Olvasd el a következő szöveget, majd válaszolj a 6 – 10 kérdésekre! 

 A Maros-ártere Natúrpark Gondnoksága által szervezett nevelési programok között 
kirándulások is szerepelnek.  

A kirándulás alkalmával megtekinthető turisztikai 

nevezetességeket a mellékelt ábrán az A , B , C  és D  pontok 

jelölik. Az ACD háromszög A–ban derékszögű, 

( ) 30m ADC = °∢ , az ABC háromszög egyenlő oldalú és 

2 cmAB = .  

 
 

Cod  2  1  0  9 
6. Számítsd ki az ABC egyenlő oldalú háromszög kerületét! 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 
7. Legyen M  a DC szakasz felezőpontja. Határozd meg a CAM szög mértékét! 
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Cod  1  0  9 
8. A Maros-ártere Natúrpark egyik meteorológiai állomásán egy nap során 8 és 19 óra között 

mért hőmérsékleti értékeket, a mellékelt 

diagram tartalmazza. 

Karikázd be a helyes válasznak megfelelő 

betűt! 

9 és 12 óra között a levegő hőmérsékletének 

változása egyenlő: 

a)  C19°  

b)  C13°  

c)  C8°  

d)  C6°  

Cod  21  11  12  00  99 
9. A Csálai erdőben található sétaösvény mentén a környék specifikus madárfajai figyelhetők 
meg. Társítsd az A oszlopban megnevezett madarakat a B oszlopban található neki megfelelő 
madárcsoportokkal. Írd be a megfelelő betűt az A oszlopban található szám elé a pontozott 
helyre. Az egyik madárcsoportot nem lehet társítani. 

 

A oszlop B oszlop 

....... 1. Fekete gólya  a) nappali ragadozó madár  

....... 2. Bőjti réce b) éjjeli ragadozó madár 

....... 3. Karvaly c) úszómadár 

 d) gázlómadár 

 

Cod  2  1  0  9 
10. A Maros árterében az utóbbi években megfigyelhető a hód, egy nagytestű rágcsáló, amely a 

fák kérgét kedveli. Ez a folyópartba ásott üregekben él. A hód, közel kétszáz éve tűnt el Románia 

területéről.  

Írj két lehetséges okot, a hódok eltűnésére. 
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Olvasd el a következő szöveget, majd válaszolj a 11 – 15 kérdésekre! 

A Nagyporondi Természetvédelmi területen található erdőben turisztikai utakat és 

megfigyelési pontokat alakítottak ki a növényzet, valamint a szabadban élő nagyemlősök és 

madarak megfigyelésére. 

 
Cod  21  11  12  13  00  01  99 

11. Egy megfigyelési pontról András egy nap 40 fotót készített. A nagyemlősökről készült 

fotókat András a testvérének ajándékozta és ez a fotók számának 1
4

 részét jelentette. Az András 

által készített fotók 10%-a madarakról, a többi pedig védett növényekről készült. Határozd meg 

a védett növényekről készült fotók számát! 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 



 

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – TEST 1 Pagina 7 din 8 
EN VI – 2016 

Cod  21  11  12  00  99 
12. Éjszakai túrázások alkalmával a turistáknak elemlámpával kell felszerelkezniük.  

Rajzold le egy elemlámpa áramkörét! Az áramkör egy elemből, egy égőből, vezetőkből és egy 

kapcsolóból áll. 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

Cod  2  1  0  9 
13. A Csálai erdőt átszelő egyik kerékpárút megközelítőleg kör alakú. Ez a kerékpárút fontos 

célpontokat érint, mint például az erdő legvastagabb fája. 

Fogalmazz meg két olyan érvet, amely az erdőben a gyaloglást, illetve a kerékpáros közlekedést 

részesíti előnyben az autós közlekedéssel szemben, a környezet védelmének érdekében! 
 

 

 

 

 

 

 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 
14. A Natúrparkban látható mocsári ciprus, egy Amerikában honos fa. A fiatal ágaiból nyerik a 

mocsári ciprusolaj kivonatot, melynek sűrűsége .
dm

g
 980

3
 Számítsd ki a mocsári ciprusolaj 

kivonat tömegét, amely belefér 31000 cm térfogatú üvegbe. Az eredményt fejezd ki 

kilogrammban. 
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Cod  2  1  0  9 
15. 2015-ben megszervezték a „Természet az iskolában és iskola a védett területeken” nevű 

országos versenyt. A verseny nyertesei a „Junior Ranger” nevű ingyenes táborban vettek részt, 

amelyet Románia egyik legérdekesebb védett területén szerveztek meg. A verseny egyik 

selejtező feladata egy védett területre vonatkozó projekt téma-javaslat megfogalmazása volt.  

Fogalmazz meg te is egy téma-javaslatot, ami egy védett területre vonatkozó projekthez 

kapcsolódik és egy olyan tevékenységet, amely ebben a projektben lebonyolítható! 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULÁLUNK, A TESZT VÉGÉRE ÉRTÉL! 


