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I. Feladatlap:

1. Nálatok milyenek a szelektív hulladék tárolására szolgáló eszközök? Rajzold le és színezd ki! Melyikbe milyen 
hulladékfajtát lehet beletenni? Írd alá!
Színnel jelölt hulladékgyűjtő 1 pont, megfelelő edény alá írt hulladékfajta 1 pont, összesen: 2 pont

2. Szemétszedéskor miért fontos, hogy kesztyűt használjunk? 
Ha jó a válasz 1 pont, így: 1 pont

3. Közeledik a tél. Milyen módon lehet eltenni gyümölcsöket télire? Sorold fel! 
Annyi pont, ahány helyes tartósító módot leírt (aszalás vagy szárítás, hűtés vagy fagyasztás, hűvös helyen 
tárolás, lekvár, dzsem, kompót, szörp, ivólé, befőtt, dunsztolás vagy párolás, savanyítás, kandírozás, mézben, 
cukorban, szirupban eltevés, gabonában érlelés, felkötve, konzerv)
A legtöbb helyes választ író csapat 9 pontot kapott, így maximum 9 pont

4. Húzd alá a madarak nevét!
Annyi pont, amennyi madarat helyesen megjelölt (maximum 11), rossz jelölés esetén 1-1 pont levonás járt, 
ha felismerte a szajkót/mátyásmadarat, 1 pont, összesen: 12 pont

5. Rajzold le a felsorolt tárgyakat és írd alá, hogy miből készülnek!
Mindegyik jó rajzért 1 pont, ha aláírta, miből készült 1 pont, összesen: 18 pont

6. Rajzolj 3-3 olyan vízen, levegőben, földön használható közlekedési eszközt, amelyekbe nem kell üzemanyagot 
tölteni.
Mindegyik jó rajzért 1 pont (a zsűri döntése alapján az elektromos járműveket elfogadtuk, a hőlégballont és a 
léghajót nem), összesen: 9 pont

7. Rajzold be az üres mezőkbe a különböző terméseket úgy, hogy mindegyik sorban, mindegyik 
oszlopban és mindegyik vastag vonallal elválasztott részben ott legyen mind a négy termés! A négy termés közül 
melyik a kakukktojás, miért?
Ha az összes sor/oszlop/vastag vonallal elválasztott rész hibátlan 1-1 pont, a kakukktojás kiválasztása és 
helyes indoklásáért 1 pont, összesen: 4 pont

8. Készíts állat- és növényneveket a felsorolt betűkből! Egy betűt többször is felhasználhatsz!
a, á, e, i, o, u, k, l, m, n, p, r, s, sz, t
Hat helyes válasz ért 1 pontot.
A legtöbb pontot elérő csapat kapott 20 pontot, így a maximum 20 pont

9. Nevezd meg 2012. év halát! 
Ha helyes a válasz 1 pont, így: 1 pont

10. Melyik sportág erősíti a legtöbb izmot? 
Ha helyes a válasz 1 pont, így: 1 pont

Az elérhető pontszám összesen: 77 pont
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II. Szervezési feladat:

A kiírás szerint:

Sikeres toborzásért 1 pont, így 1 pont

A munkamenet szakaszainak bemutatásáért:
 milyen volt a terület: 2 pont
 milyen lett a terület: 2 pont
 a csapat munka közben: 2 pont

összesen: 6 pont

Plakátért maximum: 5 pont

A plakát kihelyezéséért 1 pont, így 1 pont

Az elérhető pontszám összesen: 13 pont

Az I. forduló elérhető maximális pontszáma: 90 pont

A zsűri döntése alapján pluszpontot is lehetett kapni:
 ha sokan segítettek a szemétszedésben, maximum 2 pont
 ha különösen nagy területet tisztítottak meg a hulladékoktól, 1 pont
 ha szelektíven gyűjtötték a hulladékokat, 1 pont
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