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FÖLDRAJZ 

8. évfolyamos tanulók számára 

1. forduló 

 
Össz.pontszám:  50 p  

Beküldési határidő: 2017. október 13. 

 

Név:……………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………… 

Iskola neve, címe (vagy bélyegző) …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….................................................................................... 

 

 

I. Érdekes szavak, kifejezések           10 pont/ 

Útmutató: Ebben a feladatban az egyes földrészek tájegységeinek, földrajzi elemeinek, az ott élők 

használati tárgyainak, megélhetési formáinak „furcsa” elnevezéseit kell megadnod! 

 

1. Melyik ország neve származik az ezüst névből?     ________________________ 

2. Melyik hegység nevének a jelentése „jégtől csillogó”?  ____________________ 

3. Melyik város nevének jelentése „január folyója”?  ________________________ 

4. Melyik hegycsúcs jelentése a „Föld Istenasszonya”?  ______________________ 

5. Ezt a szigetcsoportot Földünk „ananászkertjének” is nevezik!  ______________ 

6. A város nevét „füstölgő öböl”, az első telepesek adták a helynek! ___________ 

7. Ezt a növényt a „trópusok kenyerének” is nevezik!  _______________________ 

8. Kiket nevezett el egy indián törzs „nyers húsevőknek”?  ___________________ 

9. Ezt a növényt „fejszetörő fának” is nevezik!  _____________________________ 

10. Ezt a folyót a szállított hordaléka miatt „kék folyónak” is hívják!  ____________ 
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II. Vulkánok                   5 pont/ 

Útmutató: Melyik vulkánra ismersz az alábbi részletek alapján? 

 

1. Japán legmagasabb hegye, az ország egyik jelképe.  _________________________ 

2. A vulkán legpusztítóbb kitörése Kr.u. 79. augusztus 24-én következett be. A Nápolyi-öbölben 

található Pomepeii-t és Herculáneumot hat méter vastag láva és vulkáni hamu temette be. 

_______________ 

3. Az írott történelem legnagyobb vulkánkitörését  Indonéziában produkálta a Szunda-szorosban fekvő 

vulkán 1883. augusztus 27-én. A kitörés produkálhatta a legerősebb hanghullámot, amit az emberiség 

valaha hallott. A lökéshullám hétszer kerülte meg a földet, 46 méteres szökőárt indított. 

___________________ 

4. A Karib-tengeri Martinique szigetén található ez a vulkán. 1902-es drámai kitörésében elpusztult a 

sziget fővárosa, St. Pierre és 30 000 ember vesztette életét.  _________________ 

5. Erről a magyar felfedezőről vulkánt neveztek Afrikában, amelyet mind a mai napig így hívnak!  

______________ 

 

III. Igaz-Hamis             10 pont/ 

Útmutató: Az alábbi állítások közül döntsd el, hogy igaz (I), vagy hamis (H) és írd az állítás utáni 

vonalra! 

 

1. A földrajzi fokhálózatot a szélességi és hosszúsági körök alkotják. ______ 

2. A szélességi körök egyforma hosszúak. _____ 

3. A kezdő szélességi kör Greenwich-en halad keresztül. ______ 

4. A hosszúsági köröket 180° -ig számozzák keleti és nyugati irányban. ______ 

5. A hosszúsági körök párhuzamosak egymással. ______ 

6. A leghosszabb szélességi kör az egyenlítő. _____ 

7. Az Északi-sark és a Déli –sark a két legkisebb szélességi kör. _____ 

8. A Ráktérítő nevezetes hosszúsági kör. _____ 

9. A szélességi körök metszik egymást. _____ 

10. A hosszúsági köröket délköröknek is nevezzük. ______ 
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IV. Nemzetközi szervezetek            10 pont/ 

Útmutató: Nevezd meg az alábbi nemzetközi szervezetek székhelyét és az országot, ahol ez a város 

található! A székhely és az ország nevét írd a szervezet utáni vonalra. 

 

1. Egyesült Nemzetek Szervezete – ENSZ  ________________________ 

2. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete – UNESCO 

_______________________ 

3. Természetvédelmi Világalap – WWF _________________________ 

4. ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet – FAO ___________________________ 

5. Meteorológiai Világszervezet – WMO _______________________________ 

 

V. Négyféle kapcsolat – Az USA gazdasági övezetei        10 pont/ 

Útmutató: A nagybetűvel jelölt fogalmak és az állítások közötti kapcsolatot kell felismerned! Először 

az állítást olvasd el, és azután keresd meg hozzá a megfelelő fogalom betűjelét! Válaszodat írd az 

állítás utáni vonalra! 

A Déli körzet 

B Nyugati körzet 

C Mindkettő 

D Egyik sem 

1.Napjainkban a körzet rohamos fejlődésének lehetünk tanúi. ___ 

2. A körzet jelentős kőolaj- és földgázmezőkkel rendelkezik. ____ 

3. A legritkábban lakott gazdasági körzet. ____ 

4. A körzetben jelentős az idegenforgalom. ___ 

5. Ebben a körzetben található az űrkutatás (NASA) központja. _____ 

6. Ebben a körzetben van a Ford (GM) központja.____ 
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7. Itt található a Szilícium-völgy. ____ 

8. A hurrikánok által gyakran látogatott körzet. ____ 

9. A körzet legnagyobb kikötője egyben a „jazz szülővárosa”. ____ 

10. A körzetben jelentős urán- és színes érc készletek rejtőznek. ____ 

 

VI: Földrajzi legek             5 pont/ 

Útmutató: Válaszolj a kérdésekre! A válaszaidat írd a kérdés utáni vonalra. 

 

1.Melyik Földünk legnagyobb szigete? __________________ 

2. Melyik Földünk legmélyebb tava? ____________________ 

3. Melyik Földünk második legnépesebb országa? __________________ 

4. Melyik országban termelik a legtöbb kávét? _____________________ 

5. Melyik ország termeli ki a legtöbb feketekőszenet? _______________ 

 


