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Teszt jellegű feladatok
Húzza alá a helyes választ, válaszokat!
1. Melyik fafaj őshonos Magyarországon?

1 pont

A) Koelreuteria paniculata
B) Acer negundo
C) Fagus sylvatica
D) Platanus x hybrida
E) Ginkgo biloba
Válassza ki és aláhúzással jelölje meg a hibás válaszokat!

1 pont

2. A közepes vízigényű évelők öntözésére jellemző, hogy: a nyugalmi időszakra időzítjük, a
virágzás időszakára időzítjük, úgy valósítjuk meg, hogy lehetőleg az egész növény felülete
átnedvesedjen, tömlővel végezhetjük, általános ápolási munka.
Két helyes válasz esetén 1 pont adható.
Alternatív választás
3. Döntse el, hogy az állítás igaz-e vagy hamis!
Válaszát jelölje az I vagy H betű bekarikázásával!

2 pont

A) A homokszórásnak köszönhetően a fűfelületeken csökken a filcesedés valószínűsége.
I / H
B) A kúszórózsák alakító metszése során katlanalakú korona megformálására törekszünk.
I / H
C) A belső terek növényeinek fenntartása során a téli időszakban gyakrabban juttatunk ki
tápanyagokat.
I / H
D) A sziklakerti évelők nagy részét a virágzást megelőzően, tavasszal szükséges alaposan
visszavágni, visszaszorítani.
I / H
E) A sövénynyíró gépek vágószerkezete alternáló pengesoros.
I / H
F) Az akkumulátor feladata a villamos energia termelése.
I / H
5-6 helyes válasz 2 pontot ér, 2-4 helyes válasz 1 pontot ér!
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Rövid válaszokat igénylő feladatok
4. Egészítse ki az alábbi szövegben a hiányzó kifejezéseket és írja be a pontozott vonalra!
2 pont
A hiányzó szavakat az alábbi lehetőségek közül választhatja ki. Figyelem, több lehetőség van
megadva, mint amennyi a helyes válasz!
Felhasználható szavak: egyszintű, egységes, jegybankból, értékbankból, kétszintű, többszintű,
többségi, nemzeti, különálló
Magyarországon a pénzintézetek
………KÉTSZINTŰ………………….bankrendszer
keretében látják el feladataikat. Ez a rendszer egyrészt áll egy szervezetileg elkülönült
…JEGYBANKBÓL………………………. és számos kereskedelmi bankból.
Helyes válaszonként 1-1 pont adható.
Ábra készítése szöveges kiegészítéssel
5. Egyszerű ábrán szemléltesse az „Y” vagy kehelykorona jellegzetességeit, megjelölve a
légvezetékek helyét is! Ismertesse néhány kulcsszóval a koronaforma legfontosabb hátrányait!
5 pont

Forrás: Kaszab László: Parkfenntartás I. 318. oldal (48. ábra) NAKVI 2014

Az ábrán megjelenítve és/vagy megnevezve is szerepelnie kell a következő négy dolognak:
Koronaforma:
- a fa központi tengellyel csak a törzsmagasságáig rendelkezik (1 pont)
- e fölött a törzs 2 vagy 3 nagyobb, oldalirányban növekvő vázágra oszlik (1 pont)
- a légvezetékek a korona belsejében, a vázágak között futnak (1 pont)
Hátrányok:
- az egy pontból fejlődő vázágak törés-veszélyesek, a korona gyakran széthasad (1 pont)
5 pont (rajz 1 pont, szöveg 4 pont)
(Helyes válaszként elfogadható a lényeget tükröző, hasonló megjelenítésű rajz is.)
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