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X. 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: 2018. FEBRUÁR 23.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

CÍM: MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


1.a) Egészítsd ki a táblázatot! 

 

ország főváros 

Törökország  

 Brüsszel 

 Helsinki 

Brazília  

Indonézia  

 Zágráb 

 

b) Nevezd meg a táblázat országai közül azokat, amelyikben nem a főváros a 

legnagyobb, legjelentősebb város! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 8p/ 

2. Mely hazai településekre ismersz a leírások alapján? 

 A hazai áramtermelés felét szolgáltató erőmű található itt: _______________________  

 A legdélebbi hazai dunai kikötő: ___________________________________________  

 A Bakony északi lábánál fekvő iskolaváros, az egyik legnagyobb hazai húsüzem telephelye:

 ______________________________________________________________________  

 Az egyetlen hazai település, ahol ma is folyik nyersvasgyártás: ___________________  

 A katolikus egyház hazai központja: ________________________________________  

Az egykori bányászati és alumíniumipari központ gazdaságában az üveggyártás ma is 

kiemelkedő jelentőségű: __________________________________________________  

 6p/ 

3. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésre! 

Két kutató beszélget: 

 – Nálunk mindig napéjegyenlőség van. A nappalok és az éjszakák mindig egyenlő hosszúak. 

 – Nálunk is – válaszol a másik – fél évig van nappal és fél évig van éjszaka. 

Hol tartózkodik a két kutató? 

 Az egyik: ____________________________ , a másik: ________________________  

 4p/ 

4. Melyik éghajlatról van szó? 

Egész évben a passzát szélrendszer leszálló ága uralkodik a területén. ______________  

 ______________________________________________________________________  

 

Az évi közepes hőingás nagyon nagy, amihez a tűlevelű erdőkből álló természetes növényzet 

alkalmazkodott leginkább. A tél hosszú és zord, az átmeneti évszakok rövidek, a nyár rövid, 

meleg és csapadékos. _____________________________________________________  

 

A tél enyhe és csapadékos, a nyár forró és száraz. Többek között Afrika északi tengerpartján 

találkozunk ilyen éghajlati adottságokkal. ____________________________________  



Az adott övön belül ezeken a területeken a legkiegyenlítettebb az éghajlat: egész évben sok 

csapadék esik, a hőingás az övön belül itt a legkisebb. Természetes növényzete a lombhullató 

erdő. __________________________________________________________________  

 

A sok csapadék hatására a talaj tápanyagtartalma rövid idő alatt kimosódik. Az állandóan 

magas hőmérséklet miatt a szerves anyagokat a lebontó szervezetek gyorsan átalakítják. Így 

ezeken a területeken a vízben nehezen oldódó, ezért felhalmozódó vastartalmú vegyületek 

vörösre színezik a talajt. __________________________________________________  

 

A csapadék évi mennyisége nem több mint a sivatagokban, de kicsiny a párolgás és a fagyott 

altalaj miatt elenyésző a beszivárgás. Ezért nyaranta hatalmas mocsárvidékek alakulnak ki. 

 ______________________________________________________________________  

 6p/ 

5.a) Milyen következményekkel járhat a légkör szennyeződése? 

 következmény probléma 

növekvő CO2  kibocsátás  → _____________________ → ______________________  

növekvő SO2 kibocsátás → ______________________ → ______________________  

freongázok, halogénezett 

szénhidrogének kibocsátása → ___________________  → ______________________   

 

b) Írj egyikről bővebben! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 10p/ 

 

6. A képeken ismert tornyokat látsz. Nevezd meg őket! Melyik városban és országban 

találhatóak? 

   

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  



   

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 18p/ 

 

 Elérhető összes pontszám: 52p/ 


