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VEGYES ÖSSZETÉTELŰ TESZT
természet- és társadalomtudományból

UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ
• Előtted a vegyes összetételű teszt áll természet- és társadalomtudományból, a biológia,
történelem, földrajz, fizika és kémia feladatait láthatod. A 20 feladat megoldására 120 perc áll
rendelkezésedre. Figyelmesen olvasd el a feladatokat mielőtt megoldanád!
• Ügyelj a válaszadással kapcsolatos utasításokra! Grafitceruzát és törlőgumit használhatsz.
Számológép és maroktelefon (mobiltelefon) használata tilos!
• Ügyelj arra, hogy a jobb oldalon található négyzetbe ne írj, mert ez az elért pontszámnak
fenntartott hely, az értékelőbizottság tölti ki!
• A borítóra és az utolsó lapra ne írj semmit!
• A tesztet golyóstollal kell kitöltened. A feladat megoldását először grafitceruzával írd le, és
amikor már biztos vagy a helyes megoldásban, írd át golyóstollal!
• A grafitceruzával kitöltött megoldás nem elfogadható, a golyóstollal utólag átjavított megoldás
is érvénytelen.
• Ha 120 percnél hamarabb megoldottad a feladatokat, add át a feladatlapot az ügyeletes
tanárnak, és csendben hagyd el a tantermet!
Sok szerencsét!

FIZIKA

1.

3

Az ábrán egy rugóra erősített test látható. A test érdes felületen helyezkedik el, és az adott pillanatban
az egyensúlyi helyzet felé halad. A testre ható erők némelyike meg van számozva.
а) Melyik szám jelöli a rugalmas erőt?

1

Válasz: __________

2

b) Melyik szám jelöli a gravitációs erőt?

3

Válasz: __________

2.

a) Mekkora az ábrán látható hőmérő skáláján a legkisebb beosztás értéke?
Válasz: ______________
b) Mekkora hőmérsékletet mutat a hőmérő az ábra szerint?
Válasz:_______________
c) Mekkora az ábrán lévő hőmérő méréshatára?
Válasz:________________________
Írd a számérték mellé a mértékegységet is!

3.
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Mekkora a feszültség az 5 Ω ellenállású izzó végei között, ha 0,3 А erősségű áram folyik benne?
A feladat megoldása során írd le a megfelelő képletet, a kidolgozás folyamán és a végeredménynél is
írd a mértékegységeket a számértékek mellé!
Írd le a számolás menetét!

Válasz: _______________________

4.

A 200 N súlyú kisfiú mérleghintán ül, 2 m távolságra az alátámasztási ponttól. Az alátámasztási ponttól
milyen távol kell a 800 N súlyú apjának leülnie, hogy a mérleghinta egyensúlyban legyen?
Írd le a számolás menetét!

Válasz: _____________
Írd a számérték mellé a mértékegységet is!
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1.

KÉMIA
Egészítsd ki a mondatot!

A homogén keverékeket másképen _______________ nevezzük.

2.

Miután savas oxidot adunk a vízhez, annak vízzel történő reakcióját úgy bizonyítjuk, hogy a kapott
oldatnak egy cseppje:
а) a kék lakmusz papírt piros színűre festi;
b) a piros lakmusz papírt kék színűre festi;
c) megváltoztatja a piros és a kék lakmusz papír színét is.
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

3.

A szacharóz hidrolízise során melyik két monoszacharidet kapjuk?

Válasz: 1. _______________________
		2. _______________________

BIOLÓGIA

1.

5

Pótold a mondatot!
A csalán létfentartó feladataihoz szükséges táplálékot a levél sejtjeiben lejátszódó folyamat biztosítja,
amelyet _____________________ nevezünk.

2.

Egy nőnemű személynek két X kromoszómája van.
a) A személy mindkét X kromoszómáját az egyik szülőtől örökölte.
b) Mindkét X kromoszómáját az anyától örökölte.
c) Mindkét X kromoszómáját az apától örökölte.
d) A személy az egyik X kromoszómáját az anyától, a másikat az apától örökölte.
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

3.

A különböző földtörténeti korok során Földünkön biológiai evolúció zajlott. Figyelmesen tanulmányozd
a képeket, majd határozd meg, hogy melyik szervezet jelent meg az ősidő során!
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Karikázd be a megfelelő ábra alatti számot!

4.

Melyik kifejezést kell használnia az ökológusnak, ha a mező fokozatos erdővé való átalakulását szeretné
leírni?
a) szukcesszió
b) introdukció
c) restauráció
d) adaptáció
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

5.

Az alábbi fogalmakkal pótold a mondatokat, hogy igaz állításokat kapj!
Fogalmak:
GYOMOR, MITOKONDRIUM, VASTAGBÉL, SZÁJÜREG, VÉKONYBÉL
Amikor megeszünk egy darab kenyeret, annak emésztése a/az ___________________ kezdődik,
majd a/az _______________________ folytatódik.
Az étel emésztése a/az______________________ fejeződik be.
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1.

2.

FÖLDRAJZ
A bal oszlopban a fő világtájak vannak felsorolva, a jobb oszlopban pedig a nemzetközi jelöléseik. Írd
a vonalra a megfelelő betűt!
1. _____ dél 			

a) Е

2. _____ nyugat 			

b) N

3. _____ kelet 			

c) S

4. _____ észak			

d) W

Határozd meg, hogy az alábbi országok melyik kontinens részét képezik! Írj plusz jelet (+) a megfelelő
oszlopba!
Dél-Amerika

Ázsia

Afrika

Brazília
Nigéria
Japán
Argentína

3.

Írd a hegycsúcs neve mellé a hegy nevét, amelyen található! Lásd a példát!
Pančić-csúcs		

Kopaonik

Midžor			____________________
Cvijić-csúcs		

____________________

Đeravica			____________________
Crveni čot		

4.

____________________

Kösd össze az éghajlati típust az annak megfelelő növényzettel!
Írd a megfelelő betűt a vonalra!
1. ___ kontinentális éghajlat 			

a) zuzmók és mohák

2. ___ szubpoláris éghajlat 			

b) macchia és agrumok

3. ___ egyenlítői éghajlat			

c) sztyepp

4. ___ mediterrán éghajlat			

d) dzsungel

							e) szavanna

TÖRTÉNELEM

1.

7

Mit jelent az antiszemitizmus fogalma?
a) a mohamedánokkal szembeni előítélet
b) a zsidókkal szembeni gyűlölet
c) az idegenekkel szembeni óvatosság
d) a romákkal szembeni előítélet
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

2.

Tanulmányozd figyelmesen a képet, és válaszolj a kérdésre!
Melyik szerb tudós találkozott 1942-ben az ifjú
Karađorđević II. Péter királlyal New York-ban?
a) Milutin Milanković
b) Mihajlo Pupin
c) Nikola Tesla
d) Mihailo Petrović Alas
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

3.

Kösd össze az eseményt a megfelelő történelmi korral!
Írd a megfelelő történelmi kor előtti betűt az esemény előtti vonalra!
1. ____ francia forradalom		

а) ókor

2. ____ peloponnészoszi háború

b) középkor

3. ____ keresztes hadjáratok		

c) újkor

						d) legújabb (modern) kor

4.

A történelmi forrás alapján határozd meg, melyik századból való a forrásban feltüntetett esemény!
„Arsenije Čarnojević (Crnojević) pátriárka azon a tavaszon meghagyta, hogy Peć (Ipek) városából
a Duna felé meneküljünk... Negyven napig gyalogoltunk, ezt követően értünk Buda városához, és
Budától északabbra, egy Szentendre nevű helyen telepedtünk le.“
Válasz:
_______________________

