
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

FÖLDRAJZ 
8. évfolyamos tanulók számára 

2. forduló 
Össz.pontszám:     50 p  

A feladatlap kitöltendő:  

2020. november 19-én (csütörtökön) 13.00-15.00 óra között 45-45 perc alatt tantárgyanként, 

felügyelet mellett! 

Postára adás utolsó határideje: november 20-i pénteki postabélyegzővel. 
 

 

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

Felkészítő tanár: ……………………………………………………………………………… 

Iskola neve, címe (bélyegző is lehet):  
 
 
 

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

I. 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. 
 

II. Éghajlati változatosság 

A feladatban éghajlatokhoz kapcsolódó állításokat találsz. Döntsd el, hogy melyik éghajlatra 

vonatkoznak az állítások! Írd a megfelelő betűjelet az állítások előtti vonalra!                      10 pont/ 

A, Tajga éghajlat 

B, Óceáni éghajlat 

C, Szubtrópusi monszun éghajlat 

D, Mediterrán éghajlat 

E, Mind a négy éghajlatra igaz 

1. ….. Ez az éghajlat a szárazföldek keleti oldalán alakul ki. 

2. ….. Négy évszak jellemzi. 

3. ….. Természetes növénytakarója a fenyőerdő. 

4. ….. Területén a folyók vízjárása egyenletes. 

5. ….. Jellemző termesztett növényei az olajbogyó, a szőlő, a narancs és a citrom. 
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6. ….. A mérsékelt éghajlati övezetben helyezkedik el. 

7. ….. Jellegzetes fafajtái a babér-, a kámfor- és az eperfa, valamint a bambusz. 

8. ….. Természetes növénytakarója a lombhullató erdő. 

9. ….. Nyara forró és száraz, a tele enyhe és csapadékos. 

10. ….. A hosszú zord telet, a rövid, meleg, csapadékos nyár váltja fel. Az átmeneti évszakok rövidek. 

 

III. Ötféle kapcsolat                                                                                                                              10 pont/ 

A nagybetűvel jelölt földtörténeti idők és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerned.  A 

feladatok megoldásakor ügyelj arra, hogy először az állítást kell elolvasnod, csak utána kell 

hozzákeresni a megfelelő fogalom nagybetűs jelét!  A kiválasztott fogalmat írd az állítás előtti  

vonalra! 

A. ŐSIDŐ  

B. ÓIDŐ 

C. KÖZÉPIDŐ 

D. ÚJIDŐ HARMADIDŐSZAK 

E. ÚJIDŐ NEGYEDIDŐSZAK 

1. ___ A mai röghegységek keletkezési ideje. 

2. ___ Erre az időre a tengerek térhódítása volt a jellemző. 

3. ___ Ebben az időben alakult ki Észak-Amerika ősi magja, a Kanadai-ősföld. 

4. ___ Ez volt a dinoszauruszok kora. 

5. ___ Hatalmas barnakőszén-, kőolaj- és földgáztelepek keletkeztek. 

6. ___ Ebben az időben jelentek meg a szárazföldi növények. 

7. ___ A kezdetét a jégkor jelenti. 

8. ___ Vastag üledékes kőzetrétegek alakultak ki. A legjellemzőbb kőzet a mészkő. 

9. ___ Ebben az időben alakul ki az Ural hegység. 

10.__ A sekély tengeröblöket sok helyen feltöltötték a folyók, helyükön feltöltött síkságok jöttek 
létre. 

 

IV. Melyik országban Járunk? 

Az alábbi feladatban állításokat találsz! Szerinted melyik országban járunk? Az ország nevét írd az 

állítások utáni vonalra!                                                                                                                         10 pont/ 

1. Melyik országot nevezik a „Nílus ajándékának”?.......................................... 

2. Az ország 50 tagállamból áll. Legnagyobb területű tagállama Alaszka. ……………………………….. 

3. Latin-Amerika leggazdagabb állama. Bevételeinek jelentős része a csatornadíjakból származik, 

amely összeköti az Atlanti-óceánt a Csendes-óceánnal. ……………………………………………………. 
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4. Ebben az országban található a mohamedánok szent városa Mekka. …………………………………………… 

5. A világ második legnépesebb állama. ……………………………………………………. 

6. A koalák és a kenguruk országa. Itt játszódik a Krokodil Dundee című film is. ……………………………….. 

7. Dél-Amerikai ország, ahol a hivatalos nyelv a portugál. Az itt élők szeretik a szambát, ami a Riói 

Karnevál elengedhetetlen ritmusa. ……………………………………………… 

8. Az ország jövedelmező iparága a szivargyártás. …………………………………. 

9. Itt épült fel a világ legnagyobb vízierőműve a „Három Szurdok” gát. …………………………………………. 

10. Az ország államformája alkotmányos monarchia (császárság). Az itt élők a Fujit szent hegyként 

tisztelik. Az ország egyik jelképe a Shinkansen (puskagolyó) expres. …………………………………………. 

 

V. 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. 

 

Forrás: forgalomban lévő tankönyvek 

 

 


