
 

 

 

 

 

A XXII. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS 

 

FÖLDRAJZVERSENY 

 

ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA 

 

 

I. KATEGÓRIA 

 

 

 

 

Tudnivalók 

 

 A feladatokat figyelmesen olvasd el! 

 A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. 

 Az értékelőlapon az adatokat olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL töltsd 

ki! 

 A feladatlapon javíthatsz, az értékelőlapon már NEM! A javított megoldásokat akkor 

sem fogadjuk el, ha jók! 

 Tollal írj! 

 Segédeszköz NEM használható! 

 Az elérhető pontszám: 100 pont 

 

Jó munkát! 
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I. Az alábbi táblázat üres részeinek kitöltésével jellemezd Afrika mezőgazdaságát!  

 
ültetvényes gazdálkodás 

hagyományos talajváltó/ 

kapás gazdálkodás 

1.Kik dolgoznak? …………………………. 

………………………… 
családtagok 

2.Kié a termőföld? vállalatok, vállalkozók ……………........................ 

…………………………… 

3.Milyen eszközökkel 

   művelik a földet? 
gépekkel, kézi munka ……………………………. 

…………………………… 

4.Mekkora területen? ………………………………. 

……………………………… 
kicsi, felégetett területeken 

5.Hová jut a termék? ……………………………….. 

……………………………… 
önellátás, kisárutermelés 

6.Talajerő utánpótlás van rendszeres trágyázás ………………………….. 

………………………….. 

7.Hány féle növényt 

   termesztenek? 
………………………………. 

……………………………….. 
sokfélét 

7 pont 

II. Afrika bányászata, mezőgazdasága 

Sajnos hiba csúszott az egyes országok bányászati, mezőgazdasági statisztikájának készítésében. 

A legnagyobb termelőket tüntettük fel, azonban az egyes ásványi és mezőgazdasági 

nyersanyagok nem a megfelelő ország neve mellé kerültek, illetve egy-egy ország neve kimaradt 

a statisztikából. Javítsd ki és töltsd ki helyesen, a hibás és hiányos táblázat alatt található üres 

táblázatot! 

ásványkincs ország ásványkincs ország 

kőolaj 
Dél-afrikai 

Köztársaság 
uránérc 

a,Kongó 

b, ? 

foszfát Marokkó bauxit  Guinea 

arany, gyémánt 

a, Nigéria 

b, Algéria 

c, Angola 
rézérc 

a, Niger 

b, ? 

gazdasági növény ország gazdasági növény ország 

gyapot Nigéria vanília, szegfűszeg 

a, ? 

b, Elefántcsontpart 

kávé 

a, Elefántcsontpart 

b,Uganda 

c, Etiópia 

kakaó Madagaszkár 

Zanzibár 

olajpálma, 

földimogyoró 
Egyiptom   

 



 

 

ásványkincs ország ásványkincs ország 

1………………… 

………………….. 

………………….. 

Dél-afrikai 

Köztársaság 

4……………….. 

………………… 

………………….. 

a,Kongó 

7, …………..…… 

2………………… 

…………………. 

………………….. 

Marokkó 

5………………… 

………………… 

…………………. 

Guinea 

3………………….. 

………………… 

…………………. 

a, Nigéria 

b, Algéria 

c, Angola 

6…………………… 

…………………… 

…………………… 

a, Niger 

8, …...…………… 

gazdasági növény ország gazdasági növény ország 

9……………….. 

………………… 

………………… 

Nigéria 

12…………………. 

…………………. 

………………… 

14,…………………. 

b, Elefántcsontpart 

10………………….. 

………………….. 

…………………... 

a, Elefántcsontpart 

b,Uganda 

c, Etiópia 

13…………………. 

………………… 

…………………. 

Madagaszkár 

Zanzibár 

11………………….. 

………………… 

…………………. 

Egyiptom   

7 pont 

III. A képeken egy ország gazdaságára, és népességére jellemző ismereteket láthatsz. A képek 

alapos tanulmányozása után válaszolj a képek alatti állításokra és kérdésekre! 

    

        



 

 

Válaszd ki a kérdések alatti lehetőségekből az egy helyes választ és írd a kérdés melletti négyzetbe! 

1. Melyik afrikai országban  

készültek a képek? 

A/ Kenya 

B/ Tanzánia 

C/ Nigéria 

D/ Angola 

2. Mi az felső jobboldali képen 

 látható növény neve? 

A/ Akácia 

B/ Kolbászfa 

C/ Kakaófa. 

D/ Eukaliptuszfa. 

 

 

3. Hol helyezkedik el az ország?  

A/ Déli és keleti földgömbön 

B/ Déli és nyugati földgömbön 

C/ Északi és nyugati földgömbön 

D/ Északi és keleti földgömbön 

4. Melyik tóval határos esős évszakban 

 az ország észak-keleti határa?  

A/ Tanganyika-tó 

B/ Viktória-tó 

C/ Csád tó 

D/ Malawi tó 

A kérdések elolvasása után válaszodat a kérdések alatti pontozott vonalra írd! 

5. Hogyan hívják legnagyobb vízfolyását? 

……………………………………………………… 

6. Milyen éghajlat a legjellemzőbb erre az országra? (két helyes válaszra jár a pont) 

………………………………..    ………………………………. 

7. Hányadik helyen áll népesség száma alapján, a kontinensének rangsorában? 

……………………………………………………….. 

8. Milyen környezeti problémával küzd északi szomszédja? 

…………………………………………………………. 

8 pont 

IV. Melyik városról szól a leírás? Melyik folyó, tó partján fekszik a város? A pontok 

megszerzéséért város és folyó együttes helyes megnevezése szükséges. Válaszaidat a kérdések 

utáni pontozott vonalakra írd! 

1. Az Egyesült Államok legnépesebb városa, egyik nevezetessége a Times Square. 

……………………………………………………………………….. 

2. A több mint 10 millió lakossal rendelkező város felé emelkedő dombról láthatók a Gizai 

piramisok körvonalai. 

…………………………………………………………………………… 

3. A Közép-Nyugat városa, „ikertestvére” St. Paul. 

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

4. A város víztározója „átok és áldás” az ország népe számára. Június 22-én az ide látogató 

turisták nem, látják árnyékukat. 

…………………………………………………………………………… 

5. Az országának ipari, kereskedelmi és pénzügyi központja, Észak Amerika francia 

nyelvterületű részén. 

……………………………………………………………………………. 

6. Amazónia „fővárosa”, 2014-es labdarúgó világbajnokság egyik színtere volt. 

…………………………………………………………………………….. 

6 pont 

 

 

 

 

 



 

 

V. Milyen vallási felekezetekből élnek a legnagyobb létszámban az alábbi országokban, 

térségekben? Válaszd ki a felsorolt vallások közül az egyes országokra leginkább jellemzőt. (Ha 

egy országban többet is ismersz, akkor a lakosság legnagyobb részét érintő vallást válaszd) 

A. természeti, B. hindu, C. iszlám, D. katolikus, E. buddhista, F. zsidó vallás 

1. Indiai Köztársaság: …………………. 

2. Koreai köztársaság: ………………… 

3. Izrael: ………………………………. 

4. Mexikó: …………………….….…… 

5. Indonézia: …………………….……. 

5 pont 

VI. A halmazábrába írt számok az ábra alatti állítások sorszámai. Az állítások alapján nevezd 

meg, hogy milyen éghajlati területeknek felelnek meg a halmazábra egyes körei! 

 
 

A: ………………………….  B: …………………………..  C: …………………………. 

 

D: ……………………………… 

1. Hűvös nyár. 

2. Meleg, illetve forró nyár. 

3. Általában a folyók télen sem fagynak be. 

4. Legkisebb az évi közepes hőingás. 

5. Bármelyik éghajlati övezetben megtalálható. 

6. Füves pusztáit kontinensenként eltérően prérinek, pampának vagy sztyeppnek nevezik. 

7. Csapadék leginkább télen esik. 

8. Legfontosabb termesztett növényei: napraforgó, búza, kukorica. 

9. Természetes növényzete a tengerszint feletti magassággal övezetesen változik. 

10. Hideg, illetve zord tél. 

4 pont 

  



 

 

VII. A térképen Ausztrália és Óceánia számokkal és betűkkel jelzett tájai, szigetei és városai 

láthatóak! Válaszolj a kérdésekre a térképvázlat megfelelő betűjelével, római vagy arab 

számaival! (Az arab számok országokat, nagy betűk városokat, kisbetűk folyókat tengereket, 

római számok tájakat, szigetcsoportokat jelölnek.) 

 
 

1. Óceánia „fekete” szigetcsoportja. _____ 

2. Bíró Lajos itt végzett értékes néprajzi és természettudományos munkát. _____ 

3. Az ország őslakói a maorik. _____ 

4. Murray. _____ 

5. Újonnan iparosodó országok második hullámához sorolható. _____ 

6. Artézi vízben gazdag terület. _____ 

7. Óidei röghegység. _____ 

8. Wellington. _____ 

9. Táblás vidék. _____ 

10. Operaházáról híres város. _____ 

10 pont 

  



 

 

VIII. Mely Latin-amerikai országokat ismered fel a képekről? Válaszolj a képek alatti 

térképvázlat római számával és az ország nevével! Egy országot csak egyszer nevezhetsz meg! 

Pont csak akkor adható, ha szerepel az ország neve és a betűjele is! 

Ezután válaszolj a képek alatti állításokra is, és nevezd meg, hogy melyik szám vagy betű jelzi az 

álltásra adott válaszod a térképen! 

1.  2.  3.  

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

4.  5.  6.  

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

 

 

 
 

 

7. OPEC tagállam, a világ legnagyobb kőolaj 

tartalékával rendelkező ország. 

………………………………………… 

8. 4000 m magasan fekvő tó, nádból készült 

csónakot készítenek fa hiányában. 

………………………………………… 

9. Szinte egész évben kávé illata lengi be a várost. 

………………………………………… 

10. Területének 1/3-a természetvédelmi terület és 

élővilágának fajgazdagságával egyedül álló 

ország. 

……………………………………… 

11. Amerikai kontinens legnagyobb 

teljesítményű vízerőművét tápláló folyó. 

……………………………………. 

12. Brazília legnagyobb pénzügyi és ipari 

központja. Iparából különösen az 

autóipar emelhető ki 

……………………………………… 

13. A Nagy-Antillák bauxitban gazdag 

országa 

……………………………………… 

13 pont



XXII. Less Nándor földrajzverseny - I. kategória (2015) 

 

 

IX. Csoportosítsd a felsorolt kéreg szerkezeti képződményeket! Írd együtt a nevüket és a 

térképvázlaton lévő számukat a megfelelő helyre! Van olyan terület, amelyet nem csak egy helyre 

tudsz beírni! Csak akkor adható pont, ha a betűjel és a hozzá tartozó elnevezés is a megfelelő 

helyen/helyeken szerepel. Figyelem! A rossz helyre beírt név pontlevonással jár! 

Pamír, Góbi, Japán hegyei, Tibet, Mezopotámia, Dekkán, Tien-San, Urál, Himalája,  

 

Röghegységek Eurázsiai hegységek Fennsikok 

…………………….. 

……………………... 

…………………….. 

…………………….. 

……………………... 

…………………….. 

…………………….. 

……………………... 

…………………….. 

Pacifikus hegységek Alföldek Ősföldek 

…………………….. 

……………………... 

…………………….. 

…………………….. 

……………………... 

…………………….. 

…………………….. 

……………………... 

…………………….. 

 

10 pont 
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X. Az ábrák tanulmányozása után döntsd el, hogy az állítások igazak-e vagy sem. Az igaz állítást „A” 

betűvel, a hamis állítást „B” betűvel jelöld! Válaszaidat a kérdések utáni vonalra írd! Figyelj a helyes 

betűjel írására! 

    

    

1. Az Egyenlítőn mindig 90°-os szögben delel a Nap. _____ 

2. A térítők közelében szinte egész évben alacsony a levegő páratartalma. _____ 

3. Az Egyenlítőn egész évben egyenletesen ugyanannyi mennyiségű csapadék hullik. _____ 

4. Március 21-től június 22-ig a Nap látszólagos vándorlása az Egyenlítőtől a Baktérítőig tart. _____ 

5. Az északi félgömbön a csapadékos évszak döntően júniustól augusztusig tart a szavanna (forró 

átmeneti) éghajlatú területeken. _____ 

6. Az Egyenlítő közelében egész évben nagy a napsugarak hajlásszöge, ennek hatására a légtömegek 

felmelegszenek, felemelkednek, ezért itt magas légnyomású öv alakul ki. _____ 

7. A Nap látszólagos járását követi a passzát szélrendszer felszálló és leszálló ága. _____ 

8. Az Egyenlítőn minden nap napéjegyenlőség van. _____ 

8 pont 

  



XXII. Less Nándor földrajzverseny - I. kategória (2015) 

 

 

XI. Az emberfajtákra (nagyrasszokra) jellemző állításokat helyeztünk el a körökben. Az ábra alatt 

megtalálod a számozott állításokat. Ezek alapján nevezd meg az egyes emberi rasszokat, és azok 

keveredéséből kialakult embercsoportokat! 

 
 

 

A: …………………….   B: ……………………..  C: …………………………. 

D: ………………….….  E: ……………...………  F: ……..………...………… 

1. Göndör fekete a hajuk, sötét a szemük és duzzadt az ajkuk.  

2. Ehhez a népcsoporthoz tartozók pusztították el az inka kultúrát.  

3. Tibetben élők ilyen emberfajtájúak.  

4. Ide tartoznak a szudániak.  

5. A buddhista vallású hívők jelentős része ehhez az emberfajtához tartozik.  

6. Az arab népcsoportok is ide tartoznak. 

7. A jégkorszak idején egy csoportjuk a Bering-szorosnál Ázsiából átkelt Amerikába, utódaik az 

indiánok. 

6 pont  

XII. A sivatagok világa. 

A térképvázlaton található sivatagokat kell egyeztetned a számozott állításokkal és képekkel. Először 

nézd meg a térképvázlatot, és olvasd el az állításokat, vizsgáld meg a képeket, majd a térképvázlat 

valamely sivatagját jelölő nagybetűvel válaszolj. A válaszaidat az állítások után található vonalra, 

illetve a képek alatti pontozott vonalakra írd! A 7. kérdéstől válaszolhatsz a sivatagok nevével is. 

 

1. Góbi _____ 

2. Mojave _____ 

3. Namíb _____ 

4. Atacama _____ 

5. Szahara _____ 

6. Nagy-Viktória _____ 

 

A B 

C 



XXII. Less Nándor földrajzverseny - I. kategória (2015) 

 

7.  8.  9.  

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

10.  11.  

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

 

12. A napi és évi hőingás is nagyon jelentős ebben a sivatagban. _____ 

13. Kialakulásában nemcsak a Baktérítő jellemző leszálló légáramlásainak, hanem a partok mentén húzódó 

hideg tengeráramlásnak is nagy szerepe van. Balázs Dénes a „Sivatagok világa” c. könyvében 

nadrágszíj sivatagnak nevezte.  _____  

14. Különleges állatai: futókakukk, sivatagi teknős, szamárnyúl. _____ 

15. Kialakulásának két oka van: Baktérítő miatt az állandó leszálló légmozgások,. és a Csendes-óceán felől 

érkező DK-i passzát szelek páratartalmát pedig a K-i partvidéken húzódó hegység „csapolja” meg. 

_____ 

16. Ködös „hideg sivatag”, mely a partjánál húzódó hideg tengeráramlatnak köszönhető. Hátborzongató 

része a csontvázpart. _____ 

16 pont 

 

 


