
Terepgyakorlatok az Őrségben  
(Tanulói kérdőív a terepgyakorlat megkezdése előtt) 

Kedves Tanuló! 
Ez a kérdőív egy tudományos felmérés része, az oktatásban, a tevékenységorientált módszerek 
alkalmazásának hatékonyságvizsgálata céljából. Kérlek, nyújts segítséget kutatásunkhoz az 
alábbi kérdőív kitöltésével! 

Segítőkészséged köszönöm!                                                          Dr. Horváth Katalin  
                                                                                                kutatótanár, biológia szakvezető  
                                                                                                          ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium 

Válaszolj a kérdésekre! 
 Melyik városban található az iskolád? _____________________________ 
 A megfelelő válasz betűjelét karikázd be! 

a) szakgimnáziumba járok                              b) gimnáziumba járok 
 Hányadik osztályos vagy? _________________________________ 
 Mi a kedvenc tantárgyad?__________________________________ 

1.  Voltál-e már környezetvédelmi, természetvédelmi táborban, vagy erdei iskolában?  
Karikázd be a megfelelő válasz (ok) betűjelét! 
 
a) igen a mostani iskolám szervezésében 
b) igen, még az általános iskolai tanulmányaim során 
c) igen, de nem iskolai szervezésben 
d) nem vettem részt ilyen táborokban és erdei iskolában 
 
2. Jártál-e az Őrségben tanulmányi kiránduláson?  
Karikázd be a megfelelő válasz (ok) betűjelét! 
 
a) általános iskolás tanulmányaim során 
b) középiskolás tanulmányaim során 
c) általános és középiskolás tanulmányaim során  
d) soha nem vettem részt 
e) családommal kirándultam  

3. Mi jut először eszedbe az Őrségről? Írd le azt az öt szót, amire e nevet hallva, olvasva 
elsőként gondolsz! 

1. _____________________      2. ____________________     3. ______________________ 

                   4.________________________       5. ______________________ 

4. Melyik Őrségre jellemző kifejezéshez tudnál definíciót hozzárendelni?  
Karikázd be a megfelelő válasz (ok) betűjelét! 
                   a)  szer                           e) fehér kosz 
                   b) emeletes kástu           f) gerencsérek 
                   c) tóka                            g) rigászás 
                   d) rönkhúzás                  h) kódisállás 



5. Milyen fajokat ábrázol az Őrségi Nemzeti Park címere? 

Címernövény: ____________________________ 
Miért? _______________________________________________________________ 
Címerállat: ______________________________ 

            Miért? _______________________________________________________________ 
 
6.  A természetvédelem legmagasabb szintű védettségi kategóriája a nemzeti park. Nevezd 
meg, melyik két tájvédelmi körzet tartozik az Őrségi Nemzeti Parkhoz? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
7.  A nemzeti parkok egyik feladata a génmegőrzés. Melyik őshonos állat-, és növényfaj   
     fennmaradását biztosítja az Őrségi Nemzeti Park?  
     Karikázd be a megfelelő válasz (ok) betűjelét! 
 
a)  magyar szürkemarha  
b) magyar tarka szarvasmarha 
c)  hucul ló 
d) muraközi ló 
e) gyümölcsfajták 
f) gabonafélék 
 
8.  Milyen Őrségre jellemző természeti, tájképi és kultúrtörténeti étékeket ismersz? 
Nevezz meg mindhárom természetvédelmi értékkategóriából egyet! 

Természeti érték: _____________________________________________________________ 
Tájképi érték: ________________________________________________________________ 
Kultúrtörténeti érték: __________________________________________________________ 
 
9.  Milyen tanórákon végeztél kísérleteket, méréseket?  
Karikázd be a megfelelő válasz (ok) betűjelét! 
a) fizika 
b) kémia 
c) biológia 
d) földrajz 
e) egyéb:  _________________________________ 

10. Az Őrségnek több hagyományos kulturális rendezvénysorozata van. Részt vettél-e 
már valamelyiken? Karikázd be a megfelelő válasz (ok) betűjelét! 
a) Virágzás Napjai 
b)  Hétrétország 
c)  Őrségi vásár 
d)  Tökfesztivál 
e)  Völgyhídi vásár 


