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MINTATÉTEL
1. tétel
A feladat
Ismertesse a levegőszennyezés folyamatát! Mutassa be a szmog típusait, keletkezésük
okát, káros hatásait! Ismertesse a levegő öntisztulásának folyamatát!

B feladat
Az alábbi ábra alapján beszéljen a vízszennyezésről, annak folyamatáról! Nevezze meg a
szennyező források típusait, mondjon rá példákat!

(Forrás: www.tankonyvtar.hu
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjZjabI2qvhAhVR_qQ
KHZXHB7MQ5TV6BAgBEAs&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop425%2
F0032_Talaj_es_vizvedelem%2Ftalaj_es_viz_vedelem_43-44.pdf&psig=AOvVaw1BUxiLDM_VbJDb4a00_Gq&ust=1554098597371176
2019.03.31.)
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2020.

MINTATÉTEL ÉRTÉKELÉSE
1. tétel
A feladat
Ismertesse a levegőszennyezés folyamatát! Mutassa be a szmog típusait, keletkezésük
okát, káros hatásait! Ismertesse a levegő öntisztulásának folyamatát!
Szempontok, kompetenciák
Tartalmi összetevők.
A szennyező anyagok légköri terjedésének folyamata:
emisszió, transzmisszió, immisszió
Emisszió: Szennyező anyag kibocsátás
Emisszióforrás: Az a hely, ahol a kibocsátott szennyezőanyag
először érintkezik a környezeti levegővel.
Transzmisszió: A szennyező anyag szétterjedése, eloszlása,
hígulása, átalakulása.
Transzmissziót meghatározó tényezők: közvetítő közeg
állapothatározói, időjárás, domborzati viszonyok, áramlási
viszonyok.
Immisszió: A környezeti levegőben kialakult szennyezőanyag
koncentráció.
Szmog: környezetszennyezés következtében kialakuló
füstköd.
Londoni-szmog: téli, redukáló szmog. Ipari és városi
területeken magas légnyomás, magas páratartalom és -3 és 5
°C közötti hőmérséklet esetén alakul ki.
Los-Angelesi szmog: fotokémiai, oxidáló szmog. Forgalmas
nagyvárosokban, nyáron, napsütéses időben, nagy
gépkocsiforgalom esetén alakul ki, 25-35°C hőmérséklet,
alacsony páratartalom és alacsony szélsebesség esetén.
Keletkezés oka:
Londoni: Kialakulásáért elsősorban a SO2, a por, a
koromszemcsék, a kénsavcseppek a felelősek a helytelen
fűtés miatt.
Los-Angelesi: Kialakulásáért a gépkocsimotorokból
származó nitrogén-oxidok, a szén-monoxid (CO) és a
különböző szénhidrogének tehetők felelőssé.
Káros hatások:
Londoni: asztma, tüdőödéma
Los-Angelesi: erősen izgatja a nyálkahártyát, az ózon
károsítja a növények leveleit.
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Levegő öntisztulása: a szennyező anyag
 eltávozik a légkörből
 átalakul közömbös anyaggá
 elkeveredik, hígul, koncentrációja csökken.
Szennyező anyag eltávolodhat a légkörből pl. ülepedés útján,
ad- és abszorpcióval
Feladat megértése, a lényeg kiemelése, a felelet felépítése,
magyar nyelvhelyesség.
Szakkifejezések használata.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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B feladat
Az alábbi ábra alapján beszéljen a vízszennyezésről, annak folyamatáról!
Nevezze meg a szennyező források típusait, mondjon rá példákat!

(Forrás: www.tankonyvtar.hu
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjZjabI2qvhAhVR_qQ
KHZXHB7MQ5TV6BAgBEAs&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop425%2
F0032_Talaj_es_vizvedelem%2Ftalaj_es_viz_vedelem_43-44.pdf&psig=AOvVaw1BUxiLDM_VbJDb4a00_Gq&ust=1554098597371176
2019.03.31.)
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Szempontok, kompetenciák

2020.

Elérhető
pontszám

Tartalmi összetevők.

16

Az ábra a felszíni vizek szennyező forrásait mutatja be.

1

Vízszennyezés: minden olyan hatás, ami a vizek minőségét
úgy változtatja meg, hogy azok alkalmassága a benne zajló
természetes életfolyamatok biztosítására, a vízigények
kielégítésére csökken vagy megszűnik.

2

A szennyezés folyamata: a szennyező anyag vízbe jutásával
kezdődik
(emisszió),
majd
a
vízben
terjedve
(transzmisszió) kisebb-nagyobb víztömeg szennyeződhet
(imisszió).

2

Szennyező források: ipar, mezőgazdaság, háztartások,
közlekedés

1

Szennyező források típusai: pont és diffúz forrás

2

Pont forrás:a szennyező anyag a szennyező forrásból
csővezetéken, vagy nyílt csatornán keresztül kerül a
vizekbe. A szennyező anyag nagyobb koncentrációban, egy
adott helyen kerül a vízbe.

2

Példa pont forrásra: ipar
egy üzemből származó szennyvíz, a szennyvíztisztítóból
érkező, nem megfelelően tisztított szennyvíz.

2

Diffúz forrás:a szennyező anyag nagyobb térbeli
kiterjedésben kerül a vizekbe. Nehezebben regisztrálható és
ellenőrizhető.

2

Példa diffúz forrásra: mezőgazdaság, települések
zápor hatására bekövetkező felszíni lefolyással egy
állóvízbe jutó, a talajból kimosódó növényi tápanyagok,
vagy egy szabálytalan hulladéklerakóból a csapadék
hatására a talajvízbe mosódó toxikus anyagok.

2

Feladat megértése, a lényeg kiemelése, a felelet
felépítése, magyar nyelvhelyesség.

2

Szakkifejezések használata.

2

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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