A XXV. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS
FÖLDRAJZVERSENY
ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA

I/A. A KATEGÓRIA (7. ÉVFOLYAM)

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!
Tollal írj!
Segédeszköz NEM használható!
Az elérhető pontszám: 100 pont
Jó munkát kívánunk!

Less Nándor (1963-1993)

2018. március 5.

I. Egy földrajz tagozatos osztály talajjal kapcsolatos vizsgálódásokat végez. (12 pont)
a) Mielőtt nekilátnak a munkának, átismétlik, hogy milyen szintjei vannak a talajnak. Írd az egyes
szintek nevét és a megfelelő betűjelet a számokkal jelölt szintek mellé a megoldólapra!
A) talajképződés kiinduló kőzete
B) csökkenő humusztartalom
C) legmagasabb humusztartalom

1
.

1. szint neve: ____________________________
tulajdonság betűjele: _______

2
.

2. szint neve: ____________________________

3
.

3. szint neve: ____________________________

tulajdonság betűjele: _______

tulajdonság betűjele: _______

(Forrás: OFI FI-506010701/1)

b) Az iskolának testvériskolái is vannak a térképen számokkal jelölt helyszíneken.
1. Mely éghajlati övben van az 1. számmal jelölt helyszín? __________________
2. Mi itt a jellemző talajtípus? __________________
3. Milyen talajtípust talált a 2. helyszínen? __________________
4. Milyen éghajlaton fekszik a 3. mintavételi hely? __________________

(Forrás: OFI FI-506010701/1)
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c) A testvériskolákban szintén vizsgálják a talajt, talajszelvényeket ásnak, majd azt lefotózzák, és
elküldik a magyar intézménynek, hogy ők is tanulhassanak belőle.
Mely fotót készíthették a 3., valamint a 4. számmal jelölt helyszínen? A megfelelő
talajszelvény betűjelével válaszolj!
1. A 3. számú helyszínről a ________ talajszelvény származhat.
2. A 4. számú helyszínről a ________ talajszelvény származhat.

(Forrás: OFI FI-506010701/1)

II. Nevezd meg Föld gömbhéjait, és találd meg a jellemzőiket! Írd a megfelelő betűjeleket és
számokat a megoldólapon a kisbetűk után! (10 pont)
A) külső mag
B) alsó köpeny
C) földkéreg
D) belső mag
E) szilárd köpeny
1. Szilárd halmazállapotú, döntően vasból áll.
2. A földköpeny szilárd része, ez alatt
helyezkedik el a magas hőmérsékleten
megolvadt magmaanyagból álló
asztenoszféra.
3. A Föld legkülső gömbhéja, amely szilárd
halmazállapotú. Vastagsága a szárazföldek
alatt nagyobb, mint az óceánok alatt.
4. Folyékony fémek, többnyire vas alkotta
réteg.
5. 400–2900 km mélység között elhelyezkedő
gömbhéj.
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III. Oldd meg a keresztrejtvényt! (11 pont)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

-

7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gyűrű alakú korallsziget.
Földünk 2. legnagyobb szigete.
Többnyire tenger alatti földrengés hatására kialakuló óriási méretű hullám, szökőár.
A partvidékeknek az a típusa, ahol a tengerpart közelében sok a sziget, a félsziget és az öböl.
Olyan tenger, amely földrészbe ékelődik, csak keskeny tengerszorosokon keresztül
csatlakozik a világtengerhez.
Itt van a Föld legmélyebb pontja.
Az egyik legértékesebb ásványkincsünk, szénhidrogén, amely elhalt élőlények szerves
anyagából keletkezik.
A világtenger egyik mozgása, amely hatására módosulhat egyes térségek éghajlata.
Az óceánok és a tengerek összefoglaló neve.
A Csendes-óceán hatalmas, több ezer kisebb-nagyobb szárazulatból álló szigetvilága.
A tengeri halállomány nagymértékű megcsappanásához vezető folyamat

IV. Hasonlítsd össze a sarkköri övet és a hideg mérsékelt övet! Írd a megfelelő öv betűjelét az
állítások száma mellé! (7 pont)
A)
B)
C)
D)

Sarkköri öv
Hideg mérsékelt öv
Mindkettő
Egyik sem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A hideg övezetben alakult ki.
4 évszak különíthető el területén.
A folyók csak nyáron jégmentesek.
Tundraéghajlat jellemzi.
Természetes növényzete a tűlevelű erdő.
Talaj nem alakult ki ebben az övben.
Az egyik legfőbb felszínformáló az aprózódás.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3

V. Anna házi feladatként azt kapta, hogy készítsen gondolattérképet, amin a külső erőket
rendszerezi. (9 pont)
a) Segíts Annának házi feladata elkészítésében azzal, hogy kiegészíted a gondolattérképet a hiányzó
külső erők nevével!

b) Anna képeket is szeretne ragasztani a gondolattérképre, hogy az egyes külső erők felszínformáló
hatását is meg tudja mutatni. Hova kellene ragasztania a következő képeket? Írd a képek betűjele
mellé annak a külső erőnek a nevét, amely kialakította! Válaszod legyen a lehető legpontosabb,
tehát például, ha tenger volt a kialakító külső erő, akkor a víz nem elfogadható válasz.
A

B

C
Kép betűjele
A
B
C

Kialakító külső erő neve

Képek forrásai: A: http://www.jaratlanutakon.hu/wp-content/uploads/2017/11/Erg-Chegaga-monumentális300m-magas-homokdűnéi-1.jpg ; B: http://cms.sulinet.hu/get/d/e7d3c8a9-b968-46b9-97b173023b435210/1/8/b/Large/k0480.jpg; C: http://rewrite.origos.hu/s/img/i/1203/20120307-a-verespatakkozeleben-mukodo-szarvaspataki.jpg
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VI. Készítsd el a kőzetlemezmozgások típusainak „névjegykártyáját”! Használd hozzá a szókészlet
megfelelő kifejezéseit! (Egy kifejezés több névjegykártyára is kerül
het, és egy névjegykártyára több
azonos kategóriájú kifejezést is írhatsz. Amelyik névjegykártyához nem tartozik kép, ott „–” jelölést
használj!) (20 pont)
Keletkező forma vagy határvonal: gyűrthegység / óceánközépi hátság / szigetív / mélytengeri árok /
törésvonal
Vulkáni aktivitás: van / nincs
Példa: Nazca-lemez és Dél-amerikai-lemez / Csendes-óceáni-lemez és Fülöp-lemez / Észak-amerikailemez és Csendes-óceáni-lemez / Eurázsiai-lemez és Indoausztráliai-lemez / Dél-amerikai lemez és
Afrikai-lemez
Képek
A

B

C

(A képek forrása: A: http://images.slideplayer.hu/8/2108656/slides/slide_4.jpg
B: OFI FI-506010701/1; C: http://foldrajzmagazin.hu/szines-mozaik/uj-sziget-szuletett-japanban/
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VII. A 7. osztályosok nemrég írtak dolgozatot a valódi mérsékelt öv mérsékelten szárazföldi
területéből, valamint a szélsőségesen szárazföldi területéből. Réka néhol bizonytalan volt, dőlt
betűvel írtuk azokat a kifejezéseket, ahol nem tudta eldönteni, hogy melyik a helyes kifejezés.
Húzd alá azokat, amelyek igazak az adott területre! Válaszaidat vezesd át a megoldólapra! (9 pont)
Mérsékelten szárazföldi terület
Területén (a) óceáni / nedves kontinentális / száraz kontinentális éghajlat jellemző, és (b) kettő /
három / négy évszak alakult ki. A (c) szürke erdőtalaj / barna erdőtalaj / kilúgozott barna erdőtalaj
természetes növényzete a lombhullató erdő. A folyók vízjárása (d) egyenletes / ingadozó / időszakos.
Termesztett növényei közé tartozik a búza, a napraforgó, valamint a kukorica.
Szélsőségesen szárazföldi terület
Éghajlata (e) száraz kontinentális/ mérsékelt övezeti sivatagi/ forró övezeti sivatagi, melyen (f) kettő/
három/ négy évszak alakult ki. A (g) nyár forró és a tél hideg/ a nyár hűvös és a tél enyhe/ a nyár
meleg és a tél hideg, az évi közepes hőingás nagy. A kevés csapadék miatt szinte csak időszakos
vízfolyások találhatók itt. A (h) sivatagi váztalajokon/ vörösföldön/ kilúgozott vörösföldön többnyire
csak a szárazságtűrő növények élnek meg. A felszínformálásban (i) az aprózódás és a mállás/ a szél és
a mállás/ az aprózódás és a szél a legfőbb tényező.
6

VIII. Anna játékosként szeretne részt venni a GeoKvíz nevű televíziós vetélkedőben. Előfordul, hogy
a korábbi kérdések ismét előkerülnek, ezért a felkészülés során Anna igyekszik átnézni a régebbi
adások felvételeit. (11 pont)
a) „Az emberiség bölcsője, Afrika” kategória egyes kérdéseire Anna nem tudja a választ. Segíts neki
kiválasztani a helyes megoldásokat! (Kérdésenként 1 helyes válasz van.)
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b) Az elődöntőben már nem kvízkérdéseket tesznek fel a játékosoknak, hanem egyéb módon kell
számot adniuk a tudásukról. A tavalyi évben Afrika földtörténeti fejlődése volt terítéken,
párosítani kellett a földtörténeti korokat a megfelelő eseményekkel. Segíts Annának a helyes
párok kialakításában! (egy korhoz több esemény is tartozhat)

A
B
C
D

IX. Középpontban a pénz (5 pont)

(Forrás: https://www.portfolio.hu/deviza-kotveny/deviza/erosodott-a-forint.272447.html )

a) Húzd alá a dőltbetűs kifejezések közül azt, amelyik igazzá teszi az adott állítást!
1. A forint erősödése az euróval szemben azt jelenti, hogy 1 euró több / kevesebb
forintot ér, mint előtte.
2. A hitel egy szolgáltatás, aminek ára van. Ezt az árat nevezzük kölcsönnek / kamatnak.
3. Az egyes országokban használt hivatalos fizetőeszköz a készpénz / valuta.
4. A bevétel felhasználását, bármilyen célra történő kifizetését kiadásnak/
megtakarításnak nevezzük.
b) Andris osztályával a bécsi karácsonyi vásáron volt. Az utazásról 10 eurója maradt. Hány forintért
tudná átváltani, ha az euró vételi árfolyama 295 Ft, eladási árfolyama pedig 320 Ft?
____________
9

X. A SuperTravel utazási iroda egyik hirdetésében Ausztrália tájait, természeti értékeit bemutató
utazást népszerűsít. A felhívás útvonalát a térkép ábrázolja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Forrás: http://ausztralia.terkepek.net/ausztralia-vakterkep-hd.jpg )

Mely helyeket jelölik az egyes állomások? Válaszd ki a szókészletből, majd írd a megfelelő szám
mellé a helyek nevét! (6 pont)
York-foki-félsziget, Tasmánia, Nagy-Viktória-sivatag, Nagy-homoksivatag, Nagy-Artézi-medence,
Nagy-Vízválasztó-hegység, Kimberley-fennsík, Nagy-korallzátony, Ayers Rock (Uluru)
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