
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

FÖLDRAJZ 
8. évfolyamos tanulók számára 

2. forduló 
Össz.pontszám:    50 p  

A feladatlap kitöltendő:  

2021. november 18-án (csütörtökön) 13.00-15.00 óra között 45-45 perc alatt tantárgyanként, 

felügyelet mellett! 

Postára adás utolsó határideje: november 19-i pénteki postabélyegzővel. 
 

 

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

Iskola neve, címe (bélyegző is lehet):  
 
 
 

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

 

    

I. 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, Forró övezeti monszun éghajlat 

B, Forró övezeti sivatagi éghajlat 

C, Szavanna éghajlat 

D, Egyenlítői éghajlat 

E, Mind a négy éghajlatra igaz 

1…… Ezen az éghajlaton 3 évszak alakult ki. 

2….. Természetes növénytakarója az esőerdő. 

3…… Folyói bővizűek és egyenletes vízjárásúak. 

4…… Ezen az éghajlaton a napi hőingás nagyobb, mint az évi közepes hőingás. 

5…… Ezen az éghajlaton két évszak különíthető el, a nedves és a száraz. 

6…… Az éghajlat a forró éghajlati övezetben található. 

7…… Ennek az éghajlatnak a területe, a világ legsűrűbben lakott tájai közé tartozik. 

8…… Jellegzetes állata a zsiráf. 

9…… Jellemző termesztett növénye a datolyapálma. 

10….. Ennek az éghajlatnak fajokban gazdag a madár- és rovarvilága. 
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II. 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. ……………………………………………………. 

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. …………………………………………. 

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

megállapítás előtti vonalra!                                                                                          10 pont/     

A, USA 

B, Oroszország 

C, mindkét országra vonatkozik 

D, egyik országra sem vonatkozik 

1……A mezőgazdaságnak a természeti adottságokhoz igazodó övezetessége jól megfigyelhető az 
országban. 

2…… A világ legnagyobb területű országa. 

3…… Jelentős kőolajkitermelő ország. 

4…… Az ország fővárosában több ember él, mint Magyarországon. 

5…… Ebben az országban találjuk a „Szilícium völgyet”. 

6…… Itt található a Föld legmélyebb tava. 

7…… Itt alapították a világ első nemzeti parkját. 

8…… Az ország fővárosa New York. 

9…… Az országnak jelentős szerepe van az űrkutatásban. 

10…… A Csendes-óceán is mossa partjait. 
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IV. Csodálatos kőzet- és ásványvilág     IGAZ -- HAMIS 

Az alábbiakban állításokat találsz. Döntsd el, hogy igazak (I), vagy hamisak (H)! A megfelelő állítás 

betűjelét írd az állítások előtti vonalra!                                                                            10 pont/ 

1…… A tokaji borpincéket riolittufába vájták. 

2…… A bauxit fontos alapanyaga az acélgyártásnak. 

3…… Ha a mészkőre híg sósavat cseppentünk, akkor pezsegni fog. 

4…… Az andezit a nevét az Andok spanyol nevéből kapta. 

5…… A kőolaj szerves eredetű üledékes kőzet. 

6…… A kőszénféleségeket a megújuló energiaforrásokhoz soroljuk. 

7…… A löszt kőzetlisztnek is hívják. 

8…… A márvány mészkőből kristályosodott át a nagy hő és nyomás hatására. 

9…… A macskaköves utak faragott bazaltból készültek. 

10…… A gránit vulkáni kiömlési kőzet. 

V. KAKUKKTOJÁS 

 A felsorolt négy földrajzi fogalom közül három összetartozik valamilyen szempont szerint, a 

negyedik kilóg a sorból. Ezt az egy fogalmat húzd alá!                  10 pont/ 

1.Fővárosok >>   Moszkva, Rio de Janeiro, Kairó, Peking 

2.Mediterrán éghajlaton termesztett növények >>   cirom, mandarin, datolya, szőlő 

3.Eurázsiai-hegységrendszer tagjai >>   Atlasz, Himalája, Kaukázus, Andok 

4.Éghajlati övezethez tartozás >> óceáni éghajlat, tajga éghajlat, tundra éghajlat, mediterrán éghajlat 

5.Megújuló energiaforrások >>   napenergia, szélenergia, atomenergia, vízienergia 

6.Gazdaságuk teljesítménye alapján >>   USA, Egyiptom, Japán, Kína 

7.Szent helyek >>   Mekka, Jeruzsálem, Sanghaj, Fuji 

8.Kőszenek >>   lignit, barnaszén, faszén, feketeszén 

9.Azonos élőhely >>   oroszlán, teve, víziló, elefánt 

10.Jelentős nemzetközi pénzügyi központ >>   New York, Szingapúr, Tokió, Mexikóváros 

 

 

 

 


