
Összefoglaló feladatlap – Találmányok I-III. 
Válaszd ki a helyes választ! – 6. osztály 

1) A kísérletezés, a tapasztalatszerzés alapja az egyistenhit, mert 
a) Isten parancsolta, hogy tessék kutatni 
b) a természeti elemek nem istenek, hanem teremtmények, mint mi 
c) Istent nem érdekli, mit csinálunk 

2) A kísérletezés fontosságát először egy szerzetes ismerte fel: 
a) Assisi Szent Ferenc 
b) Remete Szent Pál 
c) Roger Bacon 

3) A kutatásnak erkölcsösen, minden embert szolgálnia kell. Erkölcsösek az 
atomkísérletek, mert 
a) az atomenergia energiaforrásként szolgálhat 
b) pusztító fegyvert készíthetünk belőle 

4) Erkölcsös a bioüzemanyag gyártása 
a) akkor, ha nem csökken az élelmiszer-termelésre alkalmas terület, és nem 

okoz gondot a bioetanol-gyártás az emberek élelmiszer ellátásában 
b) akkor, ha a gyártásához szükséges repcével, kukoricával nagy profitot 

tudunk termelni 
5) Az emberre vonatkozó klónozás minden országban bűncselekmény, mert 

a) a terápiás klónozás során azért hoznak létre egy embriót, hogy utána 
elpusztítsák, és kutatási anyagnak használják 
b) a terápiás klónozás eredményessége még vitatott 

6) A kutatások egymásra épülnek. A régvolt emberek megfigyelései 
a) idejét múltak, csak azt tudjuk meg belőlük, hogy hogyan nem szabad. 
b) jól használhatók, a szólások, népi bölcsességek ma is igazak. 

7) A közös gondolkodás segíti a továbblépést, ezért 
a) jó, ha megbeszélem ötleteimet másokkal mindannyiunk javára 
b) jó, ha kihasználom a másikat, és elveszem, ami az övé 

8) Az élet természetellenes, valóságos csoda, 
a) az élő szervezet a gravitáció, a természeti törvények ellenében fenntartja 

rendezett, magas energiájú állapotát. 
b) az élő szervezet nem engedelmeskedik a természeti törvényeknek 

9) Az élet Isten ajándéka, mert 
a) sosem tudom meg, mire jó. 
b) több annál, amit a természet, az anyag törvényeiből következik. 

 
10) Létezem, mert szeret az Isten. Tudom, az Isten nem teremt selejtet. 

Isten öröktől fogva akart engem, szeret engem. Létezem, mert szeret az Isten. 
Minden létező Istenből kapja a létét. Megteremtett engem – önmagából – úgy, 
hogy kiüresített egy részt, s amíg nem térek vissza hozzá, addig vágyakozik 
rám. /H. Boulad/ 
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