1.

Évente mennyivel több víz folyik ki az országból a folyókkal, mint amennyi beérkezik?

a)
b)
c)
d)

1 Balatonnyi vízmennyiség az éves veszteség
10 Velencei-tónak megfelelő vízmennyiség a veszteség
3 Balatonnyi vizet veszítünk évente
semennyivel, ugyanannyi folyik ki az országból, mint amennyi beérkezett

2.

Hány sziget található jelenleg a Duna teljes hosszán?

a)
b)
c)
d)

257
486
667
912

3.

Magyarországon a folyómenti vizes élőhelyek hány százalékát veszítettük el a 19. századi
folyószabályozások következtében?

a)
b)
c)
d)

38
25
96
62

4.
a)
b)
c)
d)

Mennyivel csökkent világszerte az édesvízi gerinces fajok száma 1970-2012 között?
81 %
22 %
48 %
10 %

5. Meddig lehetett a Dunából csupán otthoni, kézi szűrés után is inni?
a)
b)
c)
d)

az 1800-as évek végéig
az első világháborúig
a második világháborúig
az 1950-es évekig

7) Mire vonatkozhat a „Víz Temploma” elnevezés?
a) a Szt. Gellért Gyógyfürdőre
b) a Molnár János barlangra
c) a Fővárosi Vízművek kőbányai medencéjére
d) Kodály Zoltán egyik jeles művére
8) Melyik budapesti épület tetejéig érne a Duna teljes szakaszának legmélyebb pontján?
a) a Mátyás templom
b) a Parlament
c) SOTE
d) Margit-szigeti víztorony
9. Fejezd be a népdalt: „Ki a Tisza vizét issza..
a) .. saját levét issza vissza.”
b) .. nem fáj annak szíve soha.”
c) .. vágyik annak szíve vissza.”
d) .. annak szívét bánat nyitja.”
e) .. bánatjára lel vigaszt.”
12. A négy állítás közül melyik igaz? (Többet is jelölhetsz)
a) A viza akár 4-6 méteresre is megnőhet és akár 100 kg-nyi ikrát is tartalmazhat.
b) A vizafogó a középkori vizát horgászó ember.
c) Viza ma nem fordul elő a Duna magyarországi szakaszán.
d) Vizára ágyúval is vadásztak.
14. Az árterek egyik kiváló terménye a…
a) hagyma
b) spenót
c) paprika
d) petrezselyem
15. Mely állítás(ok) igaz(ak) az árterekre?
a) szűrőfunkciót látnak el
b) alkalmasak szántóföldi termesztésre
c) hozzájárulnak az árvízszint-csökkenéshez
d) nem alkalmasak gyümölcstermesztésre

