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FÖLDRAJZ 

8. évfolyamos tanulók számára 

3. forduló (DÖNTŐ) 

2020. január 27.  

Össz.pontszám:     50p  

 

Név:_________________________________________________ Évfolyam: ________________ 

Iskola neve, címe:   

______________________________________________________________________________ 

 

A feladat megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! 

1. Nevezd meg a számokkal jelölt földrajzi helyeket! Csak a betűkkel párosított számokat kell 

megnevezned!                                                                                                                        15 pont/ 

 

Forrás: http://hippo.uw.hu/foci_vakterkep/Europa_domborzata.JPG  Letöltés: 2020.01.13. 
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A-17_________________________(szigetek) 

B-40________________________(félsziget) 

C-18________________________(félsziget) 

D-37________________________(hegység) Melyik hegységrendszer tagja?____________________ 

E-53________________________(hegység) Melyik hegységrendszer tagja?_____________________ 

F-29________________________(hegység) Melyik hegységrendszer tagja?_____________________ 

G-46________________________(hegység) Melyik hegységrendszer tagja?____________________ 

H-16________________________(hegység) Melyik hegységrendszer tagja?____________________ 

I-32_________________________(síkság) 

J-33_________________________(alföld) 

2. Földrajzi övezetesség Európában. Egy kérdésre az öt válasz közül kell a helyes választ megtalálni! 

A helyes válasz nagybetűjét írd az állítás utáni vonalra!                                        10 pont/ 

A. Tajga éghajlat 

B. Óceáni éghajlat 

C. Nedves kontinentális éghajlat 

D. Mediterrán éghajlat 

E. Mindegyikre igaz 

1. Enyhe esős tél, forró száraz nyár jellemzi. ____ 

2. A csapadék egész évben egyenletesen oszlik el. ___ 

3. Természetes növénytakarója a tűlevelű erdő. ___ 

4. Uralkodó szele a nyugatias szél. ___ 

5. A folyók vízjárása egyenletes. ___ 

6. Jellemző termesztett növénye az olajbogyó. ___ 

7. Négy évszak jellemzi. ___ 

8. Szicília éghajlata ilyen.___ 

9. A Brit-szigetek éghajlata ilyen. ___ 

10. A Cseh-medence éghajlata ilyen.___ 
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3. Az alábbiakban állításokat találsz Európai Unióhoz kapcsolódóan. Döntsd el, hogy az állítás igaz, 

vagy hamis! Az állítások betűjelét igaz—I vagy hamis—H írd az állítás előtti vonalra!  10 pont/         

1,….. Az Európai Unió egy egységes belső piacot hozott létre. 

2,….. A tagállamok között a munkaerő szabadon áramolhat. 

3,….. Az Unió elődjének (EGK) alapító tagja volt Nagy Britannia. 

4,….. Az Európai Parlamentet hét évenként választják meg. 

5,….. Az Európai Központi Bank székhelye Brüsszel. 

6,….. Magyarország 2004-ben csatlakozott az Unióhoz. 

7,….. Az Unió a költségvetésének jelentős részét a mezőgazdaság támogatására fordítja. 

8,….. Az Unió tagállamai között alacsonyak a vámok. 

9,….. A szolgáltatások szabadon mozoghatnak a tagországok között. 

10,….. Az Európa Tanács nem független az Európai Uniótól. 

4. „Világjáró” Az alábbi feladatban állításokat, jellemző tulajdonságokat, érdekességeket találsz 

egy adott országról! A feladatod, hogy a jellemzők alapján ismerd fel az adott országot! Az ország 

nevét írd a jellemzők utáni pontozott vonalra!                                                    10 pont/  

1. Sinkanszen, cseresznyevirágzás, szusi  ……………………………………………. 

2. Ayers Rock, eukaliptusz, Krokodil Dundee ……………………………………… 

3. Golden Gate híd, Manhattan, Tamás bátya kunyhója ……………………. 

4. Popocatépelt, tortilla, aztékok ……………………………………………………….. 

5. Copacabana, Megváltó Krisztus szobra, Neymar ……………………………. 

6. Jaffa narancs, Betlehem, Jeruzsálem …………………………………………….. 

7. „Nagy fal”, mandarin nyelv, Tibet ………………………………………………….. 

8. Tádzs Mahal, szent tehén, Maugli …………………………………………………. 

9. Samsung, Kia, „kis tigris” ……………………………………………………………….. 

10. Nasszer-tó, Gizehi piramisok, Szuezi-csatorna ………………………………………….. 
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5. „Mennyire ismered a megyét, ahol élsz?”  A feladatban leírásokat, ismertetőket találsz. A 

feladatod, hogy ezek alapján ismerd fel a megyénk településeit!                                 5 pont/ 

1. Ez az ipari műemlék a Túr folyó mellett található. Ha beindítják, még ma is képes gabonát őrölni! 

Hol működik ez a vízimalom? ………………………………………………………. 

2. Valaha villamos is járt itt! A város mellett található tavát a szél alakította ki! Manapság sok turista 

keresi fel! ………………………………………………………… 

3. Megyénk második legnépesebb városa. A fény városának is hívják, mivel Magyarországon elsőként 

itt gyulladt ki először az utcai közvilágítás. …………………………………………… 

4. A falu a Tisza mellett található. Anonymus szerint földvárát Szabolcs vezér építtette. ……………………. 

5. A város egykori földesurairól, a Báthoryakról is híres. A gótikus templom berendezési tárgyainak 

egy részét ma a Nemzeti Múzeumban őrzik. …………………………………………….. 

 

 


