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FÖLDRAJZ 

8. évfolyamos tanulók számára 

1. forduló 

Össz.pontszám:  50 p  

Beküldési határidő: 2018. október 12. 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:……………………………………………………………………………………........ 

Iskola neve, címe:…………………………………………………………............................... 

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

 

I. HÉTFÉLE KAPCSOLAT – „TERÜLJ, TERÜLJ ASZTALKÁM!”                               15 pont/ 

Útmutató:Egy kislány reggelire fogyasztott kukoricapelyhet”A”, mogyoróvajas”F” kenyeret”B”, 

cukorral”G” édesített teát”C”, csokoládét”D”, narancslevet”E”. Döntsd el az állításokról, hogy melyik 

élelmiszerhez, illetve alapanyaghoz kapcsolhatók! A helyes válasz betűjelét írd le az állítás után! 

1. Alapanyagát a spanyol hódítók hozták Európába. Hazánkban törökbúzának, tengerinek nevezték el. 

….                                                                                                                                                                               

2. Az USA-ban jéggel, Tibetben jakvajjal, árpaliszttel, az angolok tejjel fogyasztják. …… 

3. Kovásztalan változatát a pászkát, a zsidó vallású emberek Pészahkor eszik. ……. 

4. Régen az azték uralkodók fogyasztották, fűszerekkel, mézzel, chilivel ízesített erőt adó ital 

formájában. .…… 

5. Előállítható répa- és nádféléből, burgonyából, kukoricából vagy a juharfa nedvéből is. …. 

6. Készíthető árpából, zabból, rozsból, de a legízletesebbet búzából készítik. …….. 

7. Japánban szertartásszerű fogyasztása szokásos. ……. 

8. Az északi félteke citrustermelő országaiban ez a gyümölcsfa tavasszal virágzik, de a termése télre 

érik be. A piacon, nyáron kaphatók az Egyenlítőtől délre lévő országból származnak. ... 
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9. A magas 60% körüli olajtartalma miatt olajnövényként termesztik, de valamennyi termelő ország 

felhasználja közvetlen étkezésre magas fehérjetartalmú pirított magját is. …….. 

10. A talajban növekvő hüvelytermések jelentős termelője Ázsiában India és Kína, Afrikában Szenegál, 

Nigéria, Szudán. …….. 

11. Bár C vitamintartalma magas, de alacsony PH értéke miatt károsíthatja a fogzománcot.…… 

12. A csemege alapanyaga bár az amerikai kontinensről származik, a világtermelés kétharmada mégis 

Afrikában: Elefántcsontparton, Ghánában, Nigériában és Kamerunban terem. ….. 

13. Ezen a néven Nagy-Britanniában és Írországban nemcsak az ital nevét, de a késő délutáni könnyű 

étkezést (uzsonnát) is így hívják. ……..  

14. Az elmúlt 50 évben mérhetetlenül megnőtt a fejlett államokban a fogyasztása – hazánkban 

fejenként 50kg, – ami az elsőrendű kiváltó oka a civilizációs betegségeknek. …… 

15. A fekete változatát általában a származási hely alapján nevezik el: Darjeeling, Assam, Ceylon stb. 

…….. 

II. SZÜLŐFÖLDÜNK- SZABOLCS- SZATMÁR- BEREG-MEGYE                                 5 pont/ 

Útmutató: Olvasd el az alábbi kérdéseket! Válaszaidat írd a kérdés utáni vonalra! 

1. Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legmagasabb pontja (183 m)?  _______________________ 

2. Melyik településen található a XVIII. században épült, ma is működő vízimalom? _______________ 

3. Melyik évben érte a Tiszát komoly mértékű ciánszennyezés?  ______________________________ 

4. Melyik településen kezdődött a Tisza szabályozása 1846.08.27-én?  _________________________ 

5. Melyik felszínformáló erő alakította ki a nyíregyházi Sóstói-tó medencéjét?  ___________________ 

III. AFRIKAI FELFEDEZŐK, UTAZÓK                                                                7 pont/ 

Figyelmesen olvasd el az alábbi állításokat, majd ír a megfelelő személy nevét az állítások utáni 

vonalra! 

1. Ő kutatta fel a Ruwenzori-vulkánt, a Viktória-tavat, a Nílus forrásvidékét._____________________ 

2. Misszionárius orvosként 30 évet töltött a feketék között, ő fedezte fel a Viktória-

vízesést.____________________ 

3. Nevét őrzi egy vulkán Afrika térképén, ő fedezte fel a Rudolf-tavat is.________________________ 
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4. A Kongó és a Zambézi vízválasztóját és forrásvidékét kutatta fel, feleségül vette egy helyi fejedelem 

lányát.______________________________ 

5. 1486-ban érte el Afrika déli csúcsát, felfedezte a Jóreménység-fokát és megtalálta a Kelet-Indiába 

vezető tengeri utat._________________________ 

6. Nem tudományos kutatóként érkezett Madagaszkárra, hanem azzal a francia megbízással, hogy ott 

gyarmati telepeket létesítsen. Később a malgas őslakossághoz pártolt, akik királyukká 

választották._______________________ 

7. Szobra a Magyar Földrajzi Múzeum előtt áll Érden, melyet ő alapított.1967-68-ban szervezett 

expedíciót Afrikába.____________________ 

IV.  NÉGYFÉLE KAPCSOLAT–SARKVIDÉKEK                                                         13 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. Arktisz 

B. Antarktisz 

C. Mindkettő 

D. Egyik sem 

1. Az alacsony hőmérséklet miatt a csapadék legtöbbször hó formájában hullik.______ 

2. Itt található a Föld legnagyobb szigete.____ 

3. Önálló kontinens._____ 

4. A sarkpontokon fél évig van éjszaka és fél évig nappal._____ 

5. Természetes növénytakarója a tajga.____ 

6. Működő vulkánja az Erebus.______ 

7. Itt található a Vosztok kutatóállomás._____ 

8. Területén tilos a bányakincsek kiaknázása.____ 

9. Címerállata lehetne a jegesmedve.____ 

10. Sarkpontjának hosszúsága: ny. h. 0°-180° k. h. 0°-180°. ____ 

11. . A hideg éghajlati övezetben fekszik.  ___ 

12. Az amerikai Peary érte el elsőként a sarkpontját.  ___ 

13. Kristályos alapzatát több km-es jégpáncél fedi.   ___ 
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V. 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 _______________________________ 

 

 

 

 


