A XXV. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS
FÖLDRAJZVERSENY
ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA

III. A KATEGÓRIA (10-12. 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.

1. feladat. VALLÁSI KÖZPONTOK [9 pont]
Az alábbi fotókon két olyan város látható, amelyek világvallások központjai. Töltsd ki a táblázat
rovatait a kérdésekre adott helyes válaszokkal! Vigyázz, mert két információ mindkét városra
egyaránt vonatkozik, ezért azokat a táblázat közös mezőibe kell írnod! Minden helyes válasz egyegy pontot ér!

A

B

(Képek forrása: brookings.edu)
’A’ város neve és országa

’B’ város neve és országa

Melyik három világvallás központja?

Melyik világvallás központja?

Mi a lakók által jellemzően beszélt két nyelv?

Mi a lakók által jellemzően beszélt nyelv?
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2. feladat. KORFÁK [13 pont]
Az alábbi négy korfa tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre! Minden helyes válaszért egy-egy
pont jár!

Egyesült Arab Emírségek

Katar

Bahrein
Kuvait
(A korfák a 2016-os állapotot mutatják, a beosztás a korfák alján 1000 főben van megadva. Forrás:
indexmundi.com)
a) Melyik világrészhez tartoznak a fenti államok? ………………………………………………….
b) Melyik a fenti négy állam közül a legnépesebb? …………………………………………………
c) A korfák melyik oldala jelöli a férfi lakosságot?

bal

jobb

d) Jellemzően melyik a legnépesebb korcsoport? (A választ év-év formában add meg, ahogy a korfákon
is szerepel.)
………………………………………..
e) Melyik az az ország a négy közül, amelyiknek a népessége a legalacsonyabb ütemben növekszik?
……………………………………………
f) Mind a négy állam esetében ugyanaz a folyamat áll a demográfiai szerkezet és a korfák „eltorzulása”
mögött. Karikázd be a helyes válasz számát!
1. bevándorlás

2. sajátos egykepolitika
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3. túlnépesedés

g) Hasonlítsd össze a fenti államokat Magyarországgal és írd az igaz vagy hamis szavakat az állítások
sorszáma mellé! (Ne rövidíts!)
1. A hazánkra jellemző időskori nőtöbblet a fenti országokban is megjelenik.

……………

2. Várható élettartam szempontjából hazánk és a fenti négy állam között
igen jelentős különbségek vannak.

……………

3. A legfiatalabb korcsoportba tartozók száma ugyanúgy növekszik a fenti négy
államban, mint hazánkban, csak a növekedés ütemét illetően van eltérés.

……………

4. Hazánkkal ellentétben a fenti országok átlagos népsűrűsége várhatóan
növekedni fog.

……………

5. A fenti négy államban az urbanizáció mértéke magasabb, mint hazánkban.

……………

h) A négy ország közül három az OPEC tagjai közé tartozik. Kiket tömörít a szervezet?
A) kőolajkitermelő és –exportáló országokat
B) az arab világ országait
C) a nukleáris fegyverrel rendelkező országokat
D) a 20 legmagasabb gazdasági fejlettségű államot
i) A négy ország egyikében található az a nagyváros, amely napjainkban a térség pénzügyi, kereskedelmi
és idegenforgalmi központja. Nevezd meg ezt a várost!
……………………………..

3. feladat. INDIAI GYORSVASÚT [10 pont]
Olvasd el figyelmesen az alábbi cikkrészletet az indiai gyorsvasúthálózat fejlesztésével
kapcsolatban! Válaszolj a kérdésekre! Minden helyes válasz egy-egy pontot ér!
„Megkezdték India első nagysebességű vasútvonalának építését Gudzsarát állam székhelyén,
Ahmadábád városban csütörtökön. Előtte tartottak egy ünnepséget, amelyen a japán és az indiai
miniszterelnök is ott volt.
A japán technológiával és túlnyomórészt japán finanszírozással épülő vonal Ahmadábádot India
pénzügyi fővárosával köti össze. Az 508 kilométer hosszú vonalon a 750 utas befogadására alkalmas
vonatok átlag 250 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek, és az utazás időtartama nyolc óráról
három óra alá csökken.
Az India és Japán diplomáciai közeledését is jelképező projekt költségét 19 milliárd dollárra
becsülik. A két ország igyekszik szorosabbra fűzni viszonyát, hogy ellensúlyozni tudja Kína ázsiai
befolyásának erősödését.
Az indiai vasút naponta körülbelül húszmillió embert szállít. Az elöregedett vasúti infrastruktúra
és a biztonsági követelmények semmibevétele miatt azonban gyakoriak a balesetek, csak az utóbbi
hónapokban több tucat ember vesztette életét vonatkisiklások miatt.”
http://hvg.hu/gazdasag/20170914_szupervonatot_kap_a_katasztrofalis_vasutjarol_hires_india
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1. Melyik nagyváros lesz a vasútvonal másik végállomása?
…………………………………….
2. A térképen bejelölt vonaltervek közül melyik foglalja magában
a cikkben említett vonalszakaszt?
A) ’a’ vonal

B) ’b’ vonal

C) ’c’ vonal

3. A térképen bejelölt vonaltervek közül melyik érintené India
fővárosát?
A) ’a’ vonal

B) ’b’ vonal

C) ’c’ vonal

4. A térképen bejelölt vonaltervek közül melyik épülne meg a
legnagyobb népességű és népsűrűségű területen? Miért?
Válaszodat indokold! (Csak helyes indoklással együtt jár pont!)
Az ……………… betűvel jelölt vonal, mert ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. .
5. Nevezz meg két természetföldrajzi tényezőt, amely jelentősen megnehezítheti a vasútfejlesztést a
cikkben említett térségben!
- …………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………..
6. A cikkben vázolt fejlesztés Japánra támaszkodik. Mely évtizedre tehető az első japán gyorsvasutak
megépítése?
A) 1930-as évek

B) 1960-as évek

C) 1990-es évek

7. Milyen jelentős földrajzi változás előtt áll India a következő 10 évben?
A) a világ vezető olajkitermelőinek sorába lép
B) államnyelvként bevezeti az angolt
C) Ázsia első számú gazdaságává válik
D) a Föld legnépesebb állama lesz
8. A cikkrészletből kiderül, hogy India közigazgatására a szövetségi rendszer jellemző, hiszen
államokból és szövetségi területekből épül fel. A hasonló felépítésű országok többsége nagy területű, de
vannak kivételek. Karikázd be a legkisebb területű ország nevét!
Nigéria

Malajzia

Svájc

Mexikó

Németország

9. India 2017-ben ünnepelte függetlensége 70. évfordulóját, noha a függetlenség ma is rendkívül
érzékeny téma és komoly feszültséget kelt India és nyugati szomszédja között. Melyik ez az ország?
………………………………………………………
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4. feladat. DÉLI TEREPEN [14 pont]
Tanulmányozd az alábbi térképvázlatot, amely a minden év januárjában megrendezésre
kerülő Dakar-rali terepraliverseny 2018-as útvonalát ábrázolja. Válaszolj a kérdésekre!
Minden helyes válasz egy-egy pontot ér!

Forrás: http://netstorage.lequipe.fr/ASO/motorSports_dak/affiche-parcours-dakar-2018.pdf

a) A verseny Limából indul és Bolívián át érkezik meg a Córdoba városában felállított célhoz. Nevezd
meg a rajt és a cél országát!
Rajt: ………………………………………

Cél: ………………………………………

b) Állapítsd meg, a három ország közül melyekre igazak az alábbi állítások! Írj X-et a táblázat megfelelő
mezőibe! Minden állítás csak egy országra igaz! Több válasz bejelölése pontlevonással jár!
a rajt
országa

Állítások
1. Területén ered a kontinens legjelentősebb folyója.
2. Fővárosa sokszínű világváros jelentős európai
gyökerekkel.
3. Az egy főre jutó GDP értéke alapján a kontinens
legkevésbé fejlett országának mondható.
4. Egyre több turistát vonzanak vad déli tájai, például
Patagónia és Tűzföld.
5. Leghíresebb látnivalóját, az inka romvárost a rali
útvonala messziről elkerüli.
6. Az Atacama dűnemezői választják el a tengeri
kijárattól.
7. Ebből az országból származik a katolikus egyházfő,
Ferenc pápa.
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Bolívia

a cél
országa

c) Milyen „természetföldrajzi akadályokat” kell leküzdeniük a versenyzőknek a verseny során? Nevezz
meg kettőt!


…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

d) Milyen gazdasági előnyökkel járhat a verseny megszervezése a három ország számára? Nevezz meg
egyet!
……………………………………………………………………………………………………………
e) A versenyt eredetileg egy másik kontinensen rendezték, ezért szerepel a nevében olyan város, amely
nem Dél-Amerikában található. Karikázd be, hol található Dakar!
Dél-Ázsia

Nyugat-Afrika

Közép-Ázsia

f) Melyik nyelv ismerete jelenti a versenyben résztvevők számára a legnagyobb előnyt a helyiekkel
történő kommunikációt illetően?
…………………………

5. feladat. KÖRÖN BELÜL [20 pont]
Az alábbi térképen egy körrel kiemelt világrész látható. A körön belülre eső területek népessége
több, mint a körön kívül eső összes többi világrész népessége. Oldd meg a körön belülre eső
területekkel kapcsolatos feladatokat! Minden helyes válasz egy-egy pontot ér!
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a) Földünk aktuális népességszámának ismeretében hozzávetőleg hány ember él tehát a körön belül?
Kerekíts egész számra!
………………………. milliárd
b) A körön belülre eső területet négy nagyobb mezőre osztottuk fel. Írd az állítások száma elé annak a
mezőnek a betűjét, amelyre vonatkoznak. Minden állítás csak egy mezőre vonatkozhat!
……. 1. Ebbe a mezőbe jutott egy darabka a világ legnagyobb területű országából.
……. 2. Az ebben a mezőben fekvő területet szubkontinensnek is szoktuk nevezni.
……. 3. Ebben a mezőben két óceánt összekötő forgalmas víziutak futnak.
……. 4. Ebben a mezőben több olyan állam is van, melynek lakosait vulkánkitörés esetén evakuálni kell.
……. 5. Ebben a mezőben mongol jurták és tibeti kolostorok egyaránt meghúzódnak.
……. 6. Az ebben a mezőben lassan csökkenő számú, de fokozatosan elöregedő lakosság él.
……. 7. Ebben a mezőben az esőerdők egy részét nagy bevételt ígérő olajpálma-ültetvények váltják fel.
……. 8. Ebben a mezőben fekszik a luxusapartmanjairól ismert turistacélpont, a Maldív-szigetek.
……. 9. Ebben a mezőben van a Samsung, a Hyundai, a Kia Motors és az LG főhadiszállása.
c) Az alábbi keresztrejtvény a C betűvel jelölt mezőben lévő egyetlen ország földrajzával foglalkozik.
A meghatározások elolvasása után írd a hiányzó kifejezéseket, földrajzi neveket a keresztrejtvény
megfelelő részébe! Minden helyesen beírt válasz egy pontot ér!

Vízszintes 1. Az ország fővárosa és gazdasági-pénzügyi központja. 4. Az ország élelmezése
szempontjából legfontosabb növény. 5. Trópusi vihar, amely évente néhány alkalommal
tiszteletét teszi az országban. 9. A 2011. márciusában bekövetkező fukusimai erőműbaleset
miatt jelentősen csökkent a bizalom az energiatermelés ezen formájával szemben.
Függőleges 2. 2020 nyarán ennek ad otthont az ország. 3. Az ország uralkodója, szerepe inkább
szimbolikus, politikai hatalommal nem bír. 5. A foglalkoztatottak kb. 70%-a ebben a
gazdasági szektorban tevékenykedik. 6. Az ország hivatalos pénzneme. 7. Igazi
óriásvállalat, az ország (és egyben a világ) legnagyobb autógyártója. 8. Az országhoz közel
eső félsziget, melynek biztonsága állandó feszültségben tartja a térség vezetőit.

7

6. feladat. VÁROSNÉZÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN [10 pont]
Olvasd el az alábbi megállapításokat, majd írd a térképen bejelölt városok nevét és számát a
vonalra! Nem minden városhoz tartozik állítás, viszont minden állítás csak egy városhoz
tartozhat! Csak a helyes név-szám kombinációkért jár pont! Kövesd a mintát!

0. A Csendes-óceán mentén, a kanadai határ közelében fekvő város sokoldalú ipari központ, több
ismert cég (pl. a Starbucks kávézólánc) központja.
_______ Seattle, 1__________
1. Autógyártása jelentősen megszenvedte az utóbbi évek gazdasági problémáit, de lassan újra
fejlődési pályára állhat.
_________________________ , ______
2. A szerencsejáték és a szórakoztatóipar fellegvára, főutcáján kaszinók, klubok és szállodák
sorakoznak. Felfutása különösen gyors volt, hiszen alig több, mint száz éve alapították.
_________________________ , ______
3. A kikötőjébe érkező termékek feldolgozása mellett sokszínű kultúrája és egy közelmúltbeli
természeti katasztrófa utáni talpraállás is ismertté teszi a híres folyódelta közelébe épült nagyvárost.
_________________________ , ______
4. Az USA egyik legnagyobb közlekedési csomópontja, egykori húsiparának jelentősége
visszaszorult, de a modern technológiát igénylő iparágak és az idegenforgalom előretörésével
gazdasági szerepe változatlan maradt.
_________________________ , ______
5. A tőle délre fekvő völgyben alakult ki a világ informatikai és technológiai fejlődését talán
leginkább meghatározó terület, megannyi IT és techcég otthona.
_________________________ , ______
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6. Az Atlanti-parti megalopolisz legészakibb láncszeme, amelynek gazdasága a környezetében lévő
egyetemekről (pl. Harvard) érkező képzett szakemberekre támaszkodik.
_________________________ , ______
7. Szubtrópusi klímája és tengerpartja miatt népszerű célpont, de a turisták száma mellett spanyolajkú
népessége is fokozatosan gyarapszik.
_________________________ , ______
8. Ikonikus épülete előtt sokan megállnak fényképeket készíteni abban a reményben, hogy
megpillantják az otthonából kilépő elnököt és családját.
_________________________ , ______
9. Az Appalache déli lábánál lévő nagyváros forgalmas repterére érkezők zöme ugyan továbbutazik,
de sokan kihasználják az átszállás adta szabadidőt, hogy meglátogassák a híres üdítőital történetét
bemutató interaktív kiállítást is.
_________________________ , ______
10. Az űrkutatás jelentős központja, amelyet a 2017-es hurrikánszezon alaposan megtépázott és
eláztatott.
_________________________ , ______

7. feladat. KÁVÉT A VERSENY MELLÉ! [13 pont]
Az előző feladatban 1-es számmal jelölt Seattle az ismert kávézólánc, a Starbucks szülővárosa. Az
alábbi térképen azok az országok vannak kiemelve, ahol a több mint 20 ezer üzlettel rendelkező
cég legalább egy üzlettel jelen van (a 2017 év végi állapot szerint, forrás: wikipedia.org).

1. A térkép segítségével fogalmazd meg, miért tekinthető a kávézóláncok piacán globális szereplőnek a
Starbucks!
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2. A listában a világ öt legnagyobb kávétermelő ország neve olvasható. Karikázd be annak az országnak
a nevét, amelyben még nem nyitott üzletet a Starbucks!
Brazília

Vietnam

Kolumbia

Indonézia

Etiópia

3. Melyik kontinensen van – a népességszámhoz mérten – legkevésbé jelen a Starbucks?
……………………………….
Milyen gazdasági és társadalmi okok állhatnak ennek a hátterében? Nevezz meg két ilyen okot!
- …………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………..
4. Egy jelentős kávékultúrával rendelkező európai ország piacára még nem sikerült betörni a
kávézóláncnak – ezért nincs is bejelölve a fenti térképen. Az ország első Starbucks-üzlete Milánóban
nyílik majd meg, valamikor idén. Nevezd meg az országot!
………………………………………………..
5. Több jelentős nemzetközi nagyvállalatnak is Seattle-ben és annak közvetlen vonzáskörzetében van a
központja. Közülük is kiemelkedik a Microsoft és az Amazon.
a) Nevezd meg a két említett cég fő profilját, tevékenységi körét!
Microsoft: ……………………………………………………………….
Amazon: …………………………………………………………………
b) Karikázd be annak a cégnek a nevét, amelynek termékei régebb óta vannak jelen az életünkben!
Microsoft

Amazon

c) Egészítsd ki az alábbi mondatot a munkaerő minőségére utaló kifejezésekkel! Minden üres helyre
maximum két szót írj! Egyik válaszod a munkaerő képzettségére, a másik a munkaerő egyéb
tulajdonságaira vonatkozzon!
„Ahhoz, hogy az iparági versenyben a jövőben is sikeres maradjon, mind a Microsoftnak, mind
az Amazonnak ………………………………………. és …………….………………………….
munkaerőre van szüksége.”
d) Mindkét cég lételeme a folyamatos innováció. Mit jelent ez a kifejezés? Határozd meg egy
mondatban.
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
e) Seattle 20. századi fejlődésében egy repülőgép-gyártással foglalkozó cégnek is nagy szerepe volt.
Karikázd be a cég nevét!
General Motors

Hewlett Packard
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Boeing

8. feladat. VÁROSI VÉGLETEK [11 pont]
Az alábbi fotók tanulmányozása után írd az általuk bemutatott városrészekre vonatkozó állítások
számát a halmazábrába! Minden helyes válasz egy-egy pontot ér!

1. kép:
a Rio de Janeiróban
található Rocinha
nyomornegyede
Kép forrása:
https://twistedsifter.files.wordpress.
com/2015/02/rio-di-janeiro-brazil10k-timelapse.jpg

2. kép:
Sydney központi üzleti
negyede (CBD, central
business district)
Kép forrása: https://a.travelassets.com/findyoursphp/viewfinder/images/res60/31000
/31203-Sydney-Tower.jpg

1. kép →
← 2. kép
→
1. Jellemzően a nagyvárosok középső részén helyezkedik el.
2. Tömegközlekedéssel és közszolgáltatásokkal való ellátottsága igen alacsony.
3. Lakófunkciót is elláthat.
4. Zajszennyezése igen magas lehet.
5. Utcahálózata nagyfokú tervezettséget mutat.
6. Szinte kizárólag a képzetlen munkaerő számára nyújt munkalehetőséget.
7. Jellemző rá a nagy épületsűrűség és a zöldfelületek hiánya.
8. Ikonikus épületei turisztikai célpontokká is váltak.
9. Területén magas a regisztrált munkavállalók, cégek és szolgáltatások száma.
10. Ez a városrész ’favela’ és ’slum’ néven is ismert.
11. A legfejlettebb országok nagyvárosaiból szinte teljesen hiányzik.
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