
Csapat neve: 2,5 pontot ért, ha a csapat a forduló valamennyi megoldólapján és mellékletein 
megadta a csapatnevét, az iskolájának a nevét, valamint a csapat email címét! 
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A vetélkedőt az Európai Unió EuropeAid programja támogatta.  Tartalma 

kizárólag a szervezők felelőssége, nem tekinthető az EU álláspontjának. 

Projektszám: DCI-NSAED/2012/280-554 

II. forduló 
3. MEGOLDÓKULCS 

A környezet 
 
 

A második forduló 3. feladata összesen 16 pontot ért. 
 
Feladat 

 
A feladat leírása: 
5 pont járt a pontos fordításért 
 
A haiti erdőirtás és egy hazai (általatok kiválasztott) környezeti károkozást kell megvizsgálnotok. 
Mutassátok be oly módon, hogy feltárjátok mik lehettek a károkozás hajtóerejei, mi történt pontosan 
milyen hatással volt az élővilágra, környezetre és milyen társadalmi hatásokat szült. Nézzétek meg 
azt is, hogy hosszútávon milyen következményekkel jár. A feladatot (két példát összesen) maximum 
két oldalban várjuk. 
 
Jing Mei! Tudom, hogy feltörted az ösztöndíj biztonságának rendszerét és így jutottál be a 
programba. De örülök, hogy itt vagy, mert tudom, hogy ez sokat jelent neked. 
 
A feladat megoldása: 
Itt az előbbi lefordított szövegben leírt feladatot kellett megoldanotok. 
 
10 pont járt a megoldásért  

 5 pont a Haiti erdőirtás ok-okozati részletezéséért 

 5 pont pedig 1 db hazai környezetvédelmi probléma elemzésért (Vörös iszap, Tiszai cianid, 

stb.) 
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Szempontok a pontozásnál:  

- Pontot ért, ha leírtátok röviden mi történt, mi volt a katasztrófa oka (itt a közvetett és 

közvetlen okok megemlítését értékeltük), milyen hatást gyakorolt az élőlényekre, milyen 

társadalmi következmények voltak, milyen hosszú távú következmények lehetnek. 

- A saját szavas fogalmazásokat ponttal értékeltük. 

- Az 1-1 katasztrófa leírását maximum 1-1 oldalban vártuk, az ennél jóval hosszabb 

fogalmazások pont levonással jártak.  

 

 

 
Jing- Mei segítsége 
Nincs meg minden betű? Jing-Mei a maga zárkózott módján próbál segíteni: néhány jelre még 
emlékszik gyermekkorából, így kitalált nektek két kérdést, melyek megoldása hozzásegít benneteket 
a szöveg dekódolásához! 
 
 
1 pont (0,5-0,5 pont) az A és B megfejtése 

A, 

 
B, 

 
„A” kérdés:  

„Olyan céltudatos, szervezett, intézményesített tevékenység, amelynek célja az ember 

ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből fakadó káros következmények 

kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradása 

érdekében.” (fogalom)  

 

„B” kérdés:  
1986. április 26. (város) 

 
 
Bónusz! 
 
 
A vastag jelek lefordítása után a bónusz feladathoz jutottatok: www.mtvsz.hu/zolivagyok 
 

 

http://www.mtvsz.hu/zolivagyok

