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IX. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

FÖLDRAJZ 
  

7-8.OSZTÁLY 
 

 

Tanuló neve: __________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Osztálya: _____________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: ______________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: ___________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2016. December 07. 
(A 2. FORDULÓ FELADATAI NOVEMBER 30-ÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 
 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

../Tollforgató%202015%20első%20forduló%20kész/www.fekete-merdo.sulinet.hu


1. Melyik nemzeti parkról van szó? (nemzeti park + ország) 

- Fenyőkkel és ciprusokkal szegélyezett völgy, a turisták által kedvelt szurdok Európa 

leghosszabbja. _______________________________________________________________ 

- A Viktória-tó mellett lévő park, nevezetessége a hatalmas méretű állatvándorlás. _________  

 ___________________________________________________________________________  

- Hokkaido szigetén lévő park, jellegzetességei a kráter tavak, hévízforrások, a különböző 

vulkáni eredetű tavak, erdők, lápok. ______________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

- A világ első nemzeti parkja, farkasok és grizzly medvék lakják. _______________________  

 ___________________________________________________________________________  

- A karsztos tavak főleg a színük miatt egyedülállóak, a 16 tóból álló tórendszer egy völgyben 

terül el, különböző szinteken. ___________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 10p/ 

 

2. Keresd a kakukktojást! Magyarázd meg döntésed! 

Alpok, Kaukázus, Urál, Andok, Kárpátok 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Etiópia, Kenya, Líbia, Algéria, Bolívia 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Lima, Washington, Toronto, Berlin, Kairó 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Volga, Duna, Elba, Nílus, Gangesz 

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

bauxit, mészkő, dolomit, andezit, gránit 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 10p/ 

3. Mondd más szóval! 

vulkán________________________________________ 

lánchegy______________________________________ 

gleccser_______________________________________ 

Pangea________________________________________ 

lavina_________________________________________ 

feketeföld_____________________________________ 



füves puszta____________________________________ 

dűne__________________________________________ 8p/ 

 

4. Mit látsz a képeken? (megnevezés + ország) 

   
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

          
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 12p/ 

 

5. a) Hol járunk? (megnevezés + megye) 

- Magyarország egyetlen olyan faluja, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján. 

___________________________________________________________________________ 

- A Terézvárost átszelő sugárút, a Belvárost köti össze a Városligettel. 

___________________________________________________________________________ 

- Hazánk egyházi és művészettörténeti központja, látványos épületegyüttese a Szent Márton-

hegyen épült fel.  

___________________________________________________________________________ 

- A Mecsek déli lábánál lévő 4. századból fennmaradt síremlékek. 

___________________________________________________________________________ 

 8p/ 

b) Válassz ki egyet közülük, és írj róla bővebben! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 8p/ 

 Elérhető összes pont: 56/ 


