
1. feladat 

 

Néhány, vízzel kapcsolatos közmondásból kihagytunk egy-egy szót. Írjátok be a keresztrejtvény megfelelő sorába, 

és olvassátok össze a vastagon jelölt függőleges sort! 

A megfejtés egy gyűjtőfogalom. Írjátok le, mi 

tartozik hozzá, milyen fajtái vannak. (Elég csak 

felsorolnotok.)  

Sok víz … addig még a Dunán! 

Ha nem csurran, …! 

Megfojtaná egy … vízben. 

Leszedi róla a …. 

Kiöntötték a gyereket is a …. 

Bort iszik, vizet …. 

…az özönvíz! 

A …is ez folyik. 

Amilyen a mosdó, olyan a …  

Májusi eső …ér. 

Fél tőle, mint ördög a …. 

… a mélyvízbe. 

…egy pohár vízben. 

Követ dobott az …. 

A vér nem válik …. 

Ár ellen nehéz …. 

Szomjas …a zavaros víz is jó. 

A …hátán is megél. 

… vödörbe. 

Szegény ember …főz. 

Összecsapnak a feje fölött a …. 

Eső után …. 

Lassú víz …mos. 
 

2. feladat 

 

Mi mindenre használunk vizet? Soroljatok fel 10 különböző dolgot, amihez szükséges a víz. 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



   
3. feladat 

 

A víz mindenhol jelen van, körülvesz minket, és a testünk nagy része is víz. 

              Mennyi is? …………. %.   

Írjátok le, hogy a felsoroltak hány százaléka víz! 

Az ember szíve…  ? Az agyunk:…? Izmaink:…? Méz:…?  Alma:…? Csontjaink:…?  Egy faág:…?  Tej:…?  Vaj:…?  

Parizer:.. ? 

 

    

 

4. feladat 

 

 

Hogyan hasznosítjuk a víz erejét? 

(Hogy van ereje, azt mindenki tapasztalta már, aki járt már uszodában, zuhanyozott már életében, dobott faágat 

folyóba, vagy öntött ki pohárból vizet. )   

A civilizációk létrejöttében fontos szerepe volt a víznek (folyami kultúrák). Nem tudjuk pontosan, mikor kezdték el 

használni a vízikereket, de az első öntözőrendszerek legalább 5000 évesek. Míg kézi malommal egy ember 2-3 kg 

gabonát tudott megőrölni 1 óra alatt, a vízimalom 150 kg-ot.  Veresegyházon is működtek vízimalmok. Sorolj fel 

olyan neveket városunkban, amelyek ennek emlékét őrzik!   

 



       A veresi malom            

 

 

Keressétek meg a vízikerék típusok nevét! 

 

 

      
a.)……………………………….    b.)……………………………..  

 

 

      
    

c.)……………………………………… 

 

Válasszátok ki, hogy a leírások melyik képhez tartoznak, és írjátok oda a számokat a megfelelő betűhöz! (A nevük 

után.) 



1. A víz egy csatornán keresztül érkezik és kb. a keréktengelynél folyik a keréklapátok közé. Előnye, hogy nem 

szükséges olyan nagy esésmagasság mint a „b”jelűnél, ahol a beáramló és kiáramló víz magasságkülönbségének 

legalább akkorának kell lennie, mint a kerék átmérője. 

 

2. Ennél a típusnál a lapátok belemerülnek az áramló folyóba, így szinte minden áramló vízben lehet használni. A 

hátránya azonban, hogy használhatatlan, ha a víz folyásiránya áradás miatt megváltozik.   

  

3. Itt a zárt lapátokra felülről érkezik a víz, ezért maga a kerék sokkal masszívabb mivel a víz súlyát is el kell bírnia. 

Az áradások nem befolyásolják a működését, mivel a víz csatornán keresztül érkezik a kerékre. A víz mennyisége 

zsilipkapuval szabályozható.  

 

5. Feladat 

 

A víz energiájának hasznosítása a kezdeti időben azért volt korlátozott, mivel azt csak helyben tudták felhasználni. 

A fejlődésnek óriási lendületet adott a villamos energia termelésének lehetősége - amely az energia nagyobb 

távolságra való szállítását is biztosította - ill. amikor egy francia mérnök feltalált egy új és sokkal hatékonyabb 

vízikereket, amit vízturbinának neveztek el. 

A vízerőművekről gondolhatunk jót is, és rosszat is. Érveljetek! Melyek azok a vitathatatlan előnyei a 

vízerőműveknek, amelyekről nem szabad megfeledkeznünk, és ellenzői mit kifogásolnak - jogosan velük 

kapcsolatban?  Mindkettőhöz 5-5-állítást írjatok legalább! 

6. feladat 

 

Maradunk az erőműveknél.  

Erőmű-fajták nevét, mellettük pedig a rájuk jellemzők leírását láthatjátok – összekeverve. 

Keressétek meg a párokat! A megoldásban csak a betűpárokat kell leírni! 

 

A) Tározós erőmű  

a.) Az alacsonyabb szinten lévő folyóból egy magasabban fekvő 

tározóba szivattyúzzák a vizet olcsó energia felhasználásával. 
Csúcsidőben jóval drágábban eladható áramot termelnek a felső 
tározóból az alsóba áramoltatott vízzel 

B) Földalatti erőmű  b.) A tenger hullámzásának energiáját hasznosító erőmű 

C) Szivattyús-tározós erőmű  
c.) olyóra vagy patakra telepített elektromos energiát 
előállító vízerőmű 

D) Hullámerőmű 
d.) Kísérleti jelleggel épített erőmű erős tengeráramlatok 
kinetikus energiájának hasznosítására. 

E) Tengeráramlat erőmű  

e.) Magasan fekvő víztározóba kis vízhozamú folyó vizét 
felduzzasztják  és csak a villamos energia fogyasztási 
csúcsokon helyezik üzembe a vízturbinát. 

F) Folyóvizes erőmű  
f.) A tenger árapály-jelenségéből adódó 
vízszintkülönbségek hasznosítására telepített speciális 
vízerőmű. 

G) Árapály erőmű  
g.) Nagy esésű vízerőműveket, melyek üzemvíz csatornáját 
is alagutakban vezetik, az egész gépházat föld alá telepítik. 

 

Betűpárok:  A-        B- C- D- E- F- G- 



7. feladat 

 

 

A Föld legnagyobb vízerőműve Kínában található, a Jangce folyón. Magyarul Három-szurdok gátnak nevezik, 

angolul  Three Gorges Dam. (Kínaiul: 长江三峡水利枢纽工程  ) 

 

        
 

A következő plakáton néhány érdekes adatot láthattok a gát működésével, építésével kapcsolatban. 

Válaszoljatok a plakát alapján a kérdésekre! 

(Angolul tanulóknak kicsit könnyebb a feladat, de a rajzok alapján mindenki meg tudja csinálni.) 

 



 

 

-A gát hossza a.)…… kékbálna hosszával egyenlő. 

-Az építési költségek b.)………. év alatt térülnek meg. 

-Az egész víztározót c.)            nap alatt lehetne gyalog bejárni. 

-A felhasznált fémből 63 d.)………..………-…………………-t lehetne felépíteni. 

-A magassága kicsit több mint kétszerese az e.)……………………….-szobornak. 

-Kb f.)……….. millió embert telepítettek ki a munkálatok miatt. 

 

 



8. feladat 

 

A folyóvíz energiájának csodálatos megjelenési formái a vízesések. A következő betűhalmazok anagrammák, 

vízesések nevét lehet a betűk felhasználásával kirakni. Segítségül megmutatjuk a vízesés képét, és néhány 

fontosabb adatot róluk. A megoldásban a vízesés nevét kérjük, és, hogy melyik országban találhatóak. 

 

1:A L E G U T  A vízesés a Drakensberg (Sárkány)hegységben található a Kwa Zulu-Natal provincia 

területén 

 

 
 

 



2: E L G A N  A Föld legmagasabb vízesése. 

 

 
 

3: F U N N I V E S N O S  Európa legmagasabb vízesése, fent, a messzi északon.  

 

 
 



4: C A G T O  Stefan Ziemendorf német kutató fedezte fel. 

 

 
 

5: R I G A A A N Indián nevén Mennydörgő Víz. A folyó, amely a vízeséshez szállítja a 

vizet, az Eire tóból ered. 

 

 
 

 



6. T Ó K I V A R I  „Mennydörgő Füst” a Zambézi folyón. 

 

 
 

7: G U Z U I A  Jelentése nagy víz. Mintegy 270 kisebb zuhatagból és vízesésből áll. Egyikük spanyol 

felfedezőjérő (l Alvar Núnez Cabeza de Vaca)lett elnevezve. 

 

 
 



8: F O L Y T Á Ha még nem jártatok itt, feltétlenül el kell kirándulnotok ide. Nincs is messze 

tőlünk, igaz az idei nagy szárazság miatt nyár végére már a 2. kép látványa fogadta a 

turistákat. 

 

  
 

 

9. feladat 

 

Tengeri élőlények egy-egy részletét látod a képeken. Mit látsz a képen?  

             

1.)             2.) 

               

3.)        4.) 



              
 

5.)        6.) 

 

        
 

7.)        8.) 

 

         
 

9.)        10.) 

 



      
 

11.)       12.) 

 

         
 

13.) 14.) 

              
15.)     16.) 

 



 

10. feladat 

A tetraéderes jég hexagonális formái (magyarul hópihe ) közül láthattok néhányat a 

következő képen. A feladat nem is olyan egyszerű: készítsetek 4 hópihét papírból! Nem kell 

pont így nézzen, ki, de hasonlítson! Hexagonális=hatszögletű! 

(Kisebb korotokban biztosan vágtatok papírból terítőt úgy, hogy többször összehajtva a 

papírt szabályos, szimmetrikus alakzatot kaptatok. Valami ilyesmit szeretnénk kérni.  

 

 


