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Mellékletek 

Feladatlap 

 

Mit tudsz a vízről? Az alábbi kérdéseket 

válaszold meg jelenlegi legjobb tudásod 

szerint. 

A feladatok során megismert új információval 

egészítsd ki, ill. helyesbítsd a korábbi tudásodat! 

Jegyzeteld le a részleteket. 

 

1. Vízkészlet, vízfogyasztás 

 

Mit tudsz a világ vízkészletéről? 

A bolygónk ____%-a víz. 

Ennek ____%-a édesvíz. 

Az édesvíz ____%-a jég formájában 

található meg. 

Az édesvíz ____%-a nem hozzáférhető, 

mert túl mélyen van. 

Az összes vízkészlet ____%-a 

hozzáférhető édesvíz. 

Magyarországon a személyenkénti 

átlagos vízfogyasztás napi _____ liter. 

 

Állítsd sorrendbe az alábbi 

tevékenységeket az alapján, hogy 

becslésed szerint mennyi vizet 

használunk fel hozzájuk: 

____ főzés, ivás 

____ fürdés 

____ kézi mosás, mosogatás 

____ gépi mosás, mosogatás 

____ takarítás 

____ locsolás, autómosás, 

medencefeltöltés 

____ vécéöblítés 

 

Egy átlagos afrikai család vízfogyasztása 

napi _____ liter. 

Egy átlagos amerikai ember (USA) 

vízfogyasztása napi _____ liter. 

A Föld lakosságának ____%-a szenved 
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Állítsd sorrendbe az alábbi 

tevékenységeket az alapján, 

hogy mennyi vizet használunk 

fel hozzájuk: 

____ főzés, ivás 
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Egy átlagos afrikai család 

 



 Has, alkoss, gyarapíts / Víz 1. – melléklet 
 

vízhiánytól. Ez az arány 2025-re 

nőni/csökkenni fog. 

 

Mit gondolsz, a háztartásban felhasznált 

víz hány százaléka lenne alkalmas arra, 

hogy újra felhasználjuk? Hogyan? 

 

 

 

vízfogyasztása napi _____ 

liter. 

Egy átlagos amerikai ember 

(USA) vízfogyasztása napi 

_____ liter. 

A Föld lakosságának ____%-

a szenved vízhiánytól. Ez az 

arány 2025-re nőni/csökkenni 

fog. 

 

Mit gondolsz, a háztartásban 

felhasznált víz hány százaléka 

lenne alkalmas arra, hogy újra 

felhasználjuk? Hogyan? 

 

 

2. Virtuális víz 

 

Mit jelent a virtuális víz fogalma? 

 

Mit gondolsz, az ipari termékek vagy a 

mezőgazdasági termékek virtuális 

vízfogyasztása magasabb? 

 

Állítsd sorrendbe az alábbi dolgokat az 

alapján, hogy becslésed szerint mennyi 

víz szükséges az előállításukhoz: 

 

____    1 csésze kávé 

____    1 csésze tea 

____  1 pohár tej 

____  1 db pamutpóló 

____  1 szelet kenyér 

____  1 csomag chips 

____  1 db tojás 

____  1 db hamburger 

____  1 db farmernadrág 

____  1 db A4-es papírlap 

 

2. Virtuális víz 
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Mit gondolsz, az ipari 

termékek vagy a 

mezőgazdasági termékek 

virtuális vízfogyasztása 
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Állítsd sorrendbe az alábbi 

dolgokat az alapján, hogy 
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____    1 csésze kávé 

____    1 csésze tea 

____  1 pohár tej 

____  1 db pamutpóló 

____  1 szelet kenyér 
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 ____  1 csomag chips 

____  1 db tojás 

____  1 db hamburger 

____  1 db farmernadrág 

____  1 db A4-es papírlap 

 

 

3. Palackozott víz 

 

Igaz vagy hamis? 

 

A palackozott víz egészségesebb, mint a 

csapvíz. 

A palackozott víz tisztább, mint a 

csapvíz. 

Palackozott vizet inni hamarosan 

ugyanannyira ciki lesz, mint az utcán 

rágyújtani. Miért? 
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