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MEGOLDÁS 
 

Less Nándor földrajzverseny (2018) 
 

3. KATEGÓRIA (10. évfolyam) 
 

Tájékoztató 
 

A szaktanárnak a javítókulcs alapján kell javítani! Amennyiben észrevétele van a megoldással 
kapcsolatban, akkor azt írásban jelezze, amelyet a versenybizottság megvizsgál, ha az 
észrevétel indokolt, akkor módosítja a javítókulcsot.  
 
A kijavított értékelőlapokat legkésőbb március 13-ig juttassák vissza a következő címre: 
 

 
Földrajzverseny Alapítvány 

3510 Miskolc 
Kiss tábornok út 30. 

 
 
A borítékra írják rá a „postán maradó” jelölést!  
 
A késedelmesen érkezett értékelőlapokat már nem tudjuk figyelembe venni. Csak az 
értékelőlapot küldjék vissza (a feladatlapot nem)! 
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VALLÁSI KÖZPONTOK 

’A’ város neve és országa ’B’ város neve és országa 

Jeruzsálem Izrael Mekka Szaúd-Arábia 

Melyik három világvallás központja? Melyik világvallás központja? 

kereszténység 
iszlám 

zsidó vallás (judaizmus) 

Mi a lakók által jellemzően beszélt két nyelv? Mi a lakók által jellemzően beszélt nyelv? 

héber arab 

 

 

KORFÁK 

a) Közel-Kelet / Délnyugat-Ázsia 

b) Egyesült Arab Emírségek 

c) bal 

d) 30-34 

e) Bahrein 

f) bevándorlás 

g) 1. hamis    2. hamis   3. hamis    4. igaz   5. igaz 

h) A 

i) Dubaj 

 

 

INDIAI GYORSVASÚT 

1. Mumbai 

2. A 

3. B 

4. B, mert a rendkívül sűrűn lakott 
Hindusztáni-alföld területén futna. 

5. változatos felszín, hegyvidékek   /  monszunesők, 
csapadékos évszak   / partmenti erdők, öblök 

6. B 

7. D 

8. Svájc 

9. Pakisztán 
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DÉLI TEREPEN 

a) Rajt: Peru     Cél: Argentína 

b)  

Állítások 
a rajt 

országa 
Bolívia 

a cél 
országa 

1. Területén ered a kontinens legjelentősebb folyója.  
x 

  

2. Fővárosa sokszínű világváros jelentős európai 
gyökerekkel. 

  x 

3. Az egy főre jutó GDP értéke alapján a kontinens 
legkevésbé fejlett országának mondható. 

 x  

4. Egyre több turistát vonzanak vad déli tájai, például 
Patagónia és Tűzföld. 

  x 

5. Leghíresebb látnivalóját, az inka romvárost a rali 
útvonala messziről elkerüli. 

x   

6. Az Atacama dűnemezői választják el a tengeri 
kijárattól. 

 x  

7. Ebből az országból származik a katolikus egyházfő, 
Ferenc pápa. 

  x 

 

c) az Andok hegyláncai  / sivatagokon  /  jelentős szintkülönbségek  / déli félteke nyara, magas 
hőmérséklet 

d) a verseny népszerűsíti a három országot / a közvetítéssel ingyenreklámhoz jutnak / idegenforgalom 
várható növekedése / a verseny lebonyolítása munkalehetőséget biztosít a helyieknek is / az autó- és 
motorsportban érintett cégek (járműgyártók, olajipari cégek, szponzorok) számára vonzóvá válhatnak 
a versenyt rendező országok, ami szintén munkalehetőséget és jövedelmet generálhat (pl. üzletek, 
üzemek létesítése) / az autó- és motorsport más versenysorozatai is megjelenhetnek az országban 

e) Nyugat-Afrika 

f) spanyol 

 

KÖRÖN BELÜL 

a) 4 milliárd 

b) 1. B, 2. A, 3. D, 4. D, 5. B, 6. C, 7. D, 8. A, 9. B 

c) Vízszintes: 1. Tokió, 4. rizs, 5. tájfun, 9. atomenergia 

    Függőleges: 2. olimpia, 3. császár, 5. tercier, 6. jen, 7. Toyota, 8. Koreai 

 

VÁROSNÉZÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 

1. Detroit, 16 
2. Las Vegas, 4 
3. New Orleans, 10 
4. Chicago, 15 

5. San Francisco, 2 
6. Boston, 18 
7. Miami, 11 
8. Washington (DC), 21 

9. Atlanta, 12 
10. Houston, 9 
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KÁVÉT A VERSENY MELLÉ 
 
1. A Starbucks minden lakott kontinensen, a világ nagyon sok országában jelen van, termékei emberek 
millióihoz eljutnak. 
 
2. Etiópia 

3. Afrika 

Okok: politikai problémák, feszültség / gazdasági stabilitás hiánya több országban / fizetőképes 
kereslet hiánya / világcégek megjelenésével kapcsolatos ellenállás 
 
4. Olaszország 
 
5. a) Microsoft: szoftverfejlesztés, informatikai ipar 
        Amazon: internetes kereskedelem 
 
    b) Microsoft 
 
    c) sok megoldás lehetséges: magasan kvalifikált / kiválóan képzett / kreatív, tehetséges, ambiciózus, 
nagy munkabírású, stb.  
(Az egyik kifejezés a képzettségre, a másik pedig a munkaerő más tulajdonságaira utaljon!) 
 
    d) Állandó megújulás, a gyártási technológia, a módszerek, az előállított termékek és szolgáltatások 
körének rendszeres megújítása, melynek célja a fogyasztói elvárásokhoz és igényekhez való 
alkalmazkodás, valamint a piaci versenyben elért pozíció javítása. 
 
    e) Boeing 
 
 
VÁROSI VÉGLETEK 
 
1. kép: 2, 6, 10, 11  2. kép: 1, 5, 8, 9  közös: 3, 4, 7 


