
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

FÖLDRAJZ 
8. évfolyamos tanulók számára 

2. forduló 
Össz.pontszám: 50p  

A feladatlap kitöltendő:  

2019. november 21-én (csütörtökön) 13.00-15.00 óra között 45-45 perc alatt tantárgyanként, 

felügyelet mellett! 

Postára adás utolsó határideje: november 22. pénteki postabélyegzővel. 

 

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

Iskola neve, címe (bélyegző is lehet): 
…………………………………………………………............................................................. 

 

I. A világvallások közös jellemzője, hogy a bölcsőjük Ázsiában van!                        10 pont/ 

Tíz állítást találsz a feladatban, amelyeket a számokkal jelzett vallásokkal kell párosítanod! Az 

állítások elé írd a megfelelő vallás számát! 

1. Kereszténység 

2. Iszlám vallás 

3. Zsidó vallás 

4. Hinduizmus 

5. Buddhizmus 

 

a,….. A legnagyobb világvallás. 

b,….. A vallás híveinek öt fő kötelességük van, amelynek az egyik oszlopa, hogy életükben legalább 

egyszer el kell zarándokolniuk Mekkába! 

c,….. A vallás hatására jött létre a kasztrendszer Indiában. 

d,….. A Jeruzsálemben található Siratófal ma a vallás legszentebb helye. 

e,….. A vallás egyik legismertebb központja a tibeti Lhasza városában található. 

f,….. A Gangesz folyó partján található Váránaszi egyike a vallás hét szent városának. 

g,….. A vallás szent könyve a Biblia. 

h,….. A vallás híveinek tilos sertéshúst enniük, valamint szeszesitalt fogyasztaniuk. 

i,….. A vallás követőinek tilos szombaton munkát végeznie. 

j,….. A vallás legfontosabb világi vezetője a tibeti láma. 
 

 

II. Döntsd el, hogy melyik országra vonatkoznak a megállapítások! Írd a megfelelő betűjelet a 

megállapítás előtti vonalra!                                                                                          10 pont/     

 

A, Kína 

B, India 

C, mindkét országra vonatkozik 

D, egyik országra sem vonatkozik 

 

1…… Földünk legnépesebb országa. 

2…… Az ország élelmezésében fontos élelmiszernövény a rizs. 

3…… Itt található a világ legnagyobb szarvasmarha állománya. 

4…… Az ország államformája alkotmányos monarchia. 

5…… Jelentős az ország vaskohászata. 

6…… Bangalore-t az ország „Szilícium völgyének”nevezik. 

7…… Az ország sertés és baromfiállománya a legnagyobb a világon. 

8…… Legforgalmasabb kikötő városa Sanghaj. 

9…… A juta termesztésében első a világon. 

10….. Az országot a „brit korona ékkövének” nevezték. 



Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

III. Hasonlítsd össze a trópusi és a mérsékelt övezeti sivatagi éghajlatot! Az állítások elé írd a 

megfelelő éghajlat betűjelét!                                                                              10 pont/ 

 

A  Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat 

B  Trópusi  sivatagi éghajlat 

C  Mindkét éghajlatra igaz 

D  Egyik éghajlatra sem igaz 

 

1…… Hideg, zord tél jellemzi. 

2…… Egész évben nagy a szárazság. 

3…… A tele hűvös. 

4…… A Ráktérítő mentén helyezkedik el. 

5…… Növényzete nincs, vagy csak nagyon gyér. 

6…… Kialakulásáért a passzát szél leszálló ága a felelős. 

7…… Jellemzően citrusféléket termesztenek ezen az éghajlaton. 

8…… A földrészek legbelső területeire jellemző. 

9…… A forró övezetben található. 

10…… Magas hegyekkel körülzárt, tengerektől távol eső medencékre jellemző. 

 

IV. Fiatal lánchegységek! Az állítások elé írd a megfelelő hegységrendszer betűjelét!   10 pont/ 

 

A Eurázsiai-hegységrendszer 

B Pacifikus-hegységrendszer 

C Mindkét hegységrendszerre igaz 

D Egyik hegységrendszerre sem igaz 

 

1…… Vonulatai észak-dél irányúak. 

2…… Szárazföldi kőzetlemezek ütközésével jött létre. 

3…… Aktív vulkanizmus jellemzi. 

4…… Kialakulásának a fő időszaka az új idő harmadidőszakában volt. 

5…… A hegységrendszer egyik tagja a Himalája. 

6…… Vonulatai nyugat-kelet irányúak. 

7…… Legmagasabb hegysége a Tien-San. 

8…… A hegységrendszerhez tartozik az Andok. 

9…… A hegyláncok között zárt magasföldek húzódnak meg. 

10…… A hegységrendszer óceáni és szárazföldi kőzetlemez ütközésével jött létre. 

 

V. Igaz-hamis! Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak, vagy hamisak! Az állítások elé írd, hogy 

igaz (I), vagy hamis (H) az állítás!      

                                                                                              10 pont/ 

1…… Egyiptom fővárosa Alexandria. 

2…… A Niagara vízesés az USA és Kanada határán található. 

3…… Ausztrálián keresztülhalad a Baktérítő. 

4…… A szélességi körök párhuzamosak egymással. 

5…… A Föld Nap körüli keringésének a következménye a nappalok és az éjszakák váltakozása. 

6…… Az óceáni kőzetlemez vastagabb a szárazföldi kőzetlemeznél. 

7…… A japánok szent hegye a Kilimandzsáró. 

8…… A monszun éghajlat a kontinensek nyugati partvidékén alakul ki. 

9…… Az amerikai filmipar központja Los Angeles. 

10…… Brazília hivatalos nyelve a portugál. 

 

Forrás: Használatban lévő tankönyvek 


