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XIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

FÖLDRAJZ DÖNTŐ 

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! 

 

 

  

http://www.monorierdoiskola.hu/


1. Nevezd meg jellemzők alapján a Duna négy magyarországi mellékfolyóját! 

Az országhatáron kívül ömlik a Dunába:…………………………. …………………………... 

Legnagyobb tavunk vízszintjének szabályozását szolgálja:……………………………………. 

Győrnél éri el a Mosoni-Dunát:………………………………………………………………… 

             4/ 

2. Mely folyók betűit kevertük össze? 

ISZTA ÁAVRD RSMAO AJNAR ÁGV 

………….. ………….. …………… ……………… …………….. 

Mely folyók nevét rágta meg az egér? 

RH_ _E  SZ_R_T MU_ _  PR_T  O_T 

             10/ 

3. Hol találhatóak? Nevezd meg az építményt, az országot és az ország fővárosát is! 

a)  b)  c)  d)  

a)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

b)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

c)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

d)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

e)  f)  g)   h)  

e)………………………………………………………………………………………………………………………… 

f)…………………………………………………………………………………………………………………………..

g)………………………………………………………………………………………………………………………… 

h)………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Töltsd ki a táblázatot, a megfelelő számok beírásával! 

Idő, időszak Esemény, folyamat Kőzet, energiahordozó Hegység 

óidő    

középidő    

újidő harmadidőszak    

újidő negyedidőszak    

 

1) Bükk, 2) a Variszkuszi-hegységrendszer felgyűrődése, 3) Eurázsiai-hegységrendszer gyűrődésének fő 

időszaka, 4) feketekőszén, 5) a tenger térhódítása, 6) homok, 7) kavics, 8) a folyók mederváltoztatásai, 9) 

Velencei-hegység, 10) barnakőszén, 11) hordalékkúpok kialakulása, 12) Mátra, 13) mészkő, 14) kőolaj, 15) 

vulkáni tevékenység, 16) Nagykunság, 17) jégkor, 18) andezit, 19) a szelek szállította por lerakódása, 20) 

Nyírség 
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5. Nevezd meg a meghatározás alapján a fogalmat! 

Keskeny, meredek falú, mély, elágazó tengeröböl:…………………………………………………………… 

Ilyen képződmény pl. a dolina, a karr, a cseppkő:…………………………………………………………….. 

A tenger szintjénél alacsonyabban fekvő síkság………………………………………………………………. 

Ekkor keletkezett pl. a Finn-tóvidék, a Germán-alföld morénahalmai:………………………………………. 

Városok, városkörnyékek összeolvadásából kialakult várostömörülés:………………………………………. 

Az energiahordozók csoportja, ahová pl. a víz-, a szél-, a napenergia tartozik:………………………………. 

Az 1 km2-re jutó átlagos népességszám:……………………………………………………………………… 

A gazdaság harmadik ága, ahová pl. az idegenforgalom, a szállítás, a banki-pénzügyi hálózat 

tartozik:………………………………………………………………………………………………………... 
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6. Válassz ki az előző feladatból egy fogalmat és mutasd be néhány mondattal! 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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          Elérhető pontszám: 72/ 


