LESS III-1. megoldásai
1. FELADAT – GLOBÁLIS AVOKÁDÓ
a) A piaci értéke miatt nevezik zöld aranynak, napjainkban rendkívül keresett terméknek számít az
amerikai és világpiacokon egyaránt, termesztésétől nagy bevételt remélnek. (1)
b) 1. erdőirtás, ültetvények létesítése erdőterületek kárára (1)
2. a szállítás módjából (pl. közúti) fakadó környezetszennyezés (1)
c) Mert a jelentős bevételek koncentráltan, csak a nagyobb, egymáshoz közel fekvő avokádótermelő
körzetben jelentkeznek. / A népességnek csak kis része gazdagodik a bevételekből. (1)
d) erdőtüzek (1) – szárazság, aszály is elfogadható
e) sivatagok / félsivatag / száraz fennsík (1) - csapadékhiány is elfogadható
f) NAFTA (1)
g) A – Dominikai Köztársaság (1) B – Peru (1) C – Kolumbia (1) D – Indonézia (1)
h) (4)
pozitív
negatív
növekvő export növekvő bevételek, felvevőpiacok
több termőterület kialakítására lesz
számának bővülése (más
igény, ami környezetkárosítással jár;
kontinenseken is), gazdaság,
termeléstől való függés; jövedelmi
egyenlőtlenségek; több pénzt kell az
külkereskedelem bővülése, GDP
növekedése, munkahelyteremtés
ültetvények védelmére fordítani a
kartellekkel szemben
visszaeső export más, tradicionálisabb termék
csökkenő bevételek, gazdasági
előállítására több figyelem jut,
visszaesés; kevesebb munkaerő
csökken az exportfüggés az Amerikai számára jut munkalehetőség,
Egyesült Államoktól; belső piacra
munkanélküliség növekedhet
termelő szektorok erősödése;
drogkartellek visszaszorulása
i) ezüstérc (1)

2. FELADAT – KÍNA GAZDASÁGI ÖVEZETEI
1. C
2. A
3. B
4. A
6. C
7. C
8. B
9. A
11. B
12. C
13. C
14. A
Minden helyes válasz 1 pont.

5. A
10. C
15. A

3. FELADAT – INDIA ÉS AZ IKEA
a) India a világ egyik legnépesebb országa, tehát hatalmas (kiaknázatlan) piacot jelent. (1)
b) Gyarapodó népesség, városi lakosság (1), szélesedő középosztály / versenytársak hiánya (1),
növekvő életszínvonal, az ország gazdasági fejlődése is elfogadható
c) Svédország (1)
d) Helyi sajátosságoknak, indiai életmódnak megfelelő termékek értékesítése (glokalizáció) (1),
szerelési szolgáltatások (1), indiai étrendnek megfelelő csirke- és zöldséggolyók (1), olcsóbb,
elérhetőbb termékek
e) Fülöp-szigetek (1)
f) Nagy beépítetlen területek, ingatlanok jellemzően a városok peremén elérhetőek / jó
megközelíthetőség autópályák, fontosabb útvonalak mentén / parkolási lehetőség / peremterületeken
alacsonyabb ingatlanárak
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Bármelyik kettő említése esetén jár az 1-1 pont.
g) Kika – Ausztria (1)
Jysk – Dánia (1)
h) 1. Kalkutta (Kolkata) (1) 2. Mumbai (1)

The Home Depot – USA (1)

4. FELADAT – ISZTAMBULI MEGAPROJEKTEK
a) Az ország és Isztambul közlekedési csomópont és hídszerepének erősítése / turisták számának
növelése / a meglévő repülőterek kapacitása a növekvő látogatószám és járatszám miatt várhatóan
szűkösnek bizonyul a jövőben.
Bármelyik kettő említése esetén jár az 1-1 pont.
b) A másik két reptér épületekkel körbevéve, sűrűn beépített környezetben található. (1)
c) Isztambul európai és ázsiai oldalának összekötése (hidak, alagutak), a két oldal közötti közlekedési
kapcsolatok erősítése, a város túlterheltségének enyhítése. (1)
d) A város lakosságszámának és a gépjárművek számának növekedése (1), a város két részének
összekötése, egyúttal az Európa–Törökország közúti kapcsolatrendszerek erősítése, Törökország
belső területeinek elérhetőbbé tétele. (1) Gazdasági / kereskedelmi fellendülés is elfogadható.
e) Földrengés (1)
f) Boszporusz (1). Összeköti a Fekete-tengert a Márvány-tengerrel (kijáratot biztosít a Földközitenger felé) (1)
g) Rendkívül költséges beruházások, nagy befektetést igényelnek. (1)
h) London, Párizs, Frankfurt, Amszterdam. Bármelyik kettő említése esetén jár az 1-1 pont.
Moszkva is elfogadásra került.
i) Brazília (1), Kanada (1), Nigéria (1)

5. FELADAT – NÉPESSÉG SZÁMOKBAN
a) A magas termékenységi rátával rendelkező országokban jellemzően alacsony a születéskor várható
élettartam / az alacsony termékenységi rátával rendelkező országokban jellemzően magas a
születéskor várható élettartam. (1)
b) Fekete-Afrika (Szubszaharai Afrika, Trópusi Afrika) (1) Száhel-öv külön nem fogadható el.
c) Ázsia (1) Afrika is elfogadásra került.
d) Növekedni fog (1)
Indoklás:
- szélesebb körben elérhetővé válnak a megfelelő gyógyszerek és az egészségügyi ellátás;
- az elfogyasztott élelmiszer és ivóvíz biztonságosabb, mint korábban;
- ritkábbak lesznek a nagyobb térségeket, kontinenseket érintő járványok.
Bármelyik kettő említése esetén jár az 1-1 pont.
e) Családtámogatás, gyermekvállalás ösztönzése (1), bevándorlók számának növelése (1)
f) 1. (1)
g) 1. C D (1), 2. A (1), 3. B (1)

6. FELADAT – KIRÁLYI TORONY
a) Szaúd-Arábia (1)
b) (Luxus)lakások / szállodák / üzletek, bevásárlóközpontok / irodák, irodaházak / turisztikai
látnivalók (pl. panorámaterasz, kilátópont).
Bármelyik kettő említése esetén jár az 1-1 pont.
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c) Jelentős energiát igényel az üzemeltetésük / nagy a vízigényük / magas fenntartási és karbantartási
költségek / karbantartás esetén az épület egy részét átmenetileg le kell zárni, ami bevételkiesést
okozhat (pl. panorámaterasz nem tud látogatókat fogadni) / nagy létszámú munkaerőre van szükség.
Természeti elemek elleni védekezés is elfogadható.
Bármelyik kettő említése esetén jár az 1-1 pont.
d) 1. sivatag (1), 2. Irán (1), 3. Mekka (1), 4. kőolaj (1), 5. Katar (1), 6. Rijád (1), 7. arab (1), 8. Dubaj
(1)

7. FELADAT – NÉPCSOPORTOK PROBLÉMÁI
A) 8
G) 4

B) 6
H) 7

C) 13
I) 15
M) 5

D) 9
J) 11
N) 2

E) 1
K) 14

Minden helyes válasz 1 pont.
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F) 10
L) 3

