A XXVII. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS
FÖLDRAJZVERSENY
ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA

I/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)

2020. március 9.

1. feladat. Ahogy az emberek a sót…

(7 pont)

„Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?
Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! - felelte a kicsi királykisasszony."
Benedek Elek: A só

a) Húzd alá a szókészlet megfelelő elemét!
Minden háztartás elengedhetetlen kelléke, az egyik leghétköznapibb ásványunk a kősó. Keletkezését
tekintve 1. magmás/üledékes eredetű, vegyjele pedig a 2. CaCO3/NaCl/KCl. Európában számos sóbánya
van, melyek közül igen kedvelt turisztikai célpont az Erdély területén található 3. wieliczkai /tordai/
halleini sóbánya. A kősókristályok gyakran kocka alakúak. A kősó keménységének vizsgálatakor
megállapítható, hogy 4. körömmel könnyen / körömmel nehezen / körömmel nem, csak tűvel
karcolható.
b) Válaszd ki azt a képet, amelyiken NEM kősó látható! Válaszolj a kép betűjelével! ______
A

B

C

c) A cikk elolvasása után válaszolj a
kérdésekre!
1. Mi az oka a tó zsugorodásának a
párolgáson kívül a cikk szerint?
1972 1989

________________________________
2. Mi okozhatja a víz intenzív párolgását?
________________________________

Forrás:
http://epa.oszk.hu/03000/03037/00041/pdf/EPA0
3037_foldgomb_2017_05_028-039.pdf
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2011

2. feladat. Nagy utazás

(7 pont)

Sanyi régóta álmodozik egy izlandi utazásról, ezért egy éve minden hónapban tesz félre pénzt arra.
Keresete havonta 182 000,- Ft, amiből 150 000,- Ft-ot el is költ, a maradékot félreteszi az útra.
a) Hogyan nevezzük a pénzügy nyelvén Sanyi havi keresetét? _____________________________
b) Hogyan nevezzük a pénzügy nyelvén azt az összeget, amit elkölt? ________________________
c) Hogyan nevezzük a jövedelmének azt a részét, amit nem költ el? ________________________
d) Hány hónapig kellene még gyűjtenie Sanyinak ahhoz, hogy az 550 000,- Ft-os utazást biztosan ki
tudja fizetni? (A fizetése és a költségei sem változnak a következő hónapokban.) _______________
e) Ugyan Sanyinak még nem gyűlt össze az utazáshoz szükséges pénz, de most akciósan, 500 000,- Ftért talált egy izlandi utat. Ez olcsóbb, mint amibe később kerülne, viszont jelenleg nem tudja kifizetni
és az indulásig már csak egy hét van hátra. Az az ötlete támad, hogy a fennmaradó összeget
kölcsönből fedezi. Az egyik bank internetes oldalán a következő ajánlatot találta:

Melyik esetben jár jobban anyagilag? Ha most utazik akciósan és hitelt vesz fel (ekkor
természetesen vállalja, hogy a visszafizetendő összeg magasabb lesz, mint a felvett összeg), vagy ha
akkor utazik, amikor sikerült összegyűjteni a pénzt (ekkor viszont már az eredeti, 550 000,- Ft-ot)?
Válaszodat számítással indokold!

f)

Sanyi 120 000 Ft-ot szán költőpénznek az utazás alatt. A valutaváltók ajánlatai közül jelenleg a
következő a legkedvezőbb:
Vételi ár
Valuta
Eladási ár
2,00,- Ft
Izlandi korona (ISK)
3,00,- Ft
Mennyi izlandi koronát kapna 120 000,- Ft-ért, ha most váltana pénzt? ______________ ISK
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3. feladat. A drágakövek királynője

(10 pont)

a) A drágakövek királynője, a gyémánt a Föld mélyén, a földkéreg és a
forró mag között, a nagyjából 150 kilométer mélyen alakult ki. Az
ábra segítségével nevezd meg az a gömbhéjat, ahol a gyémánt
keletkezik! __________________________________
b) Döntsd el, hogy melyik állítás igaz (I) és melyik hamis (H) a következők közül!
1. A gyémánt ugyanabból az elemből keletkezik, mint a ceruzákhoz is használt grafit. ____
2. A gyémánt egy rendkívül tartós és kemény kőzet. ____
3. Nemcsak ékszer készülhet gyémántból, hanem például kozmetikumokhoz is használják.____
c) Mit nevezünk „véres gyémántoknak”? Válaszolj a megfelelő állítás számával!
1. A gyémántokat, amiket rosszul csiszoltak és így az ember felsértheti az éles részekkel a kezét.
2. A háborús övezetben bányászott gyémántokat, minek bevételéből a harcokat finanszírozzák.
3. A ritka, különleges vöröses színű gyémántokat.
d) A FakeDiamond Kft. gyémántgyártó berendezést szeretne készíteni, aminek működési elve a
természetet utánozza. Vagyis ugyanolyan kiindulási anyagból, hasonló feltételek megteremtésével
kívánnak gyémántokat gyártani, mint ahogy az a természetben is történik. Milyen kiindulási elemet
kellene a gépbe tenniük és milyen természetes feltételeket utánozzanak a kívánt cél elérése
érdekében? Írd a „gépbe” a megfelelő kiindulási elemet és keletkezési feltételeket!
1.Feltétel:
________

kiindulási
elem:
_______

2.Feltétel:
________

A
.

B

e) A Johannesburg közelében lévő Premier Mine-ban 105 évvel ezelőtt
találták meg az eddigi legnagyobb gyémántot. A kiváló minőségű, hatalmas
drágakövet 9 nagyobb darabra hasították, melyek közül a legnagyobbat
Afrika nagy csillagának nevezték el és a brit királyi jogar éke napjainkban is.
A térképen melyik betű jelöli Johannesburgot? _____
f)

C

D
E

Melyik táblázat tartalmazza a térképen „?”-el jelölt pont éghajlati
jellemzőit? ____

1.
hőm. (°C)
csap. (mm)

2.
hőm. (°C)
csap. (mm)

3.
hőm. (°C)
csap. (mm)

?

jan.
23,2
90,4

febr.
22,4
87,2

márc.
21,1
68,7

ápr.
18,0
36,8

máj.
14,5
16,4

jún.
11,0
7,0

júl.
11,0
1,6

aug.
14,2
7,7

szept.
17,5
19,5

okt.
20,4
49,3

nov.
21,5
70,2

dec.
22,6
100,4

jan.
24,9
18,8

febr.
27,1
39,6

márc.
27
118,1

ápr.
26,9
132,7

máj.
26,5
145,2

jún.
25,7
132,0

júl.
25,0
189,6

aug.
24,9
212,3

szept.
25,0
183,6

okt.
25,1
198,6

nov.
25,4
77,5

dec.
25,1
24,8

jan.
24,9
0,0

febr.
27,5
0,0

márc.
30,8
4,7

ápr.
32,1
17,4

máj.
31,1
59,8

jún.
28,5
118,3

júl.
25,9
224,9

aug.
25,2
263,0

szept.
25,9
188,5

okt.
27,0
55,1

nov.
26,6
1,5

dec.
24,7
0,0
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4. feladat. Ezerarcú mérsékelt övezet

(11 pont)

Kontinensünk a mérsékelt övezetben fekszik, ám ez korántsem jelenti azt, hogy minden európai ország
éghajlata egyforma. A különböző tényezők eltérő jellemzőjű földrajzi öveket, azon belül pedig
területeket alakítottak ki a mérsékelt övezet egyes részein, amelyeknek eltérő éghajlatuk van.
a) Egészítsd ki a mérsékelt övezetről készült gondolattérképet a megfelelő feliratok beírásával!

1._________________
éghajlat

hideg
mérsékelt öv

valódi
mérsékelt öv

mérsékelt
övezet

meleg
mérsékelt öv

óceáni terület

óceáni éghajlat

2._________________
terület

nedves kontinentális
éghajlat

szárazföldi terület

3._________________
éghajlat

4._________________
terület

5._________________
éghajlat

6._________________
terület

7._________________
éghajlat

mediterrán terület

mediterrán éghajlat

b) Melyik terület jellemzője látható az egyes képeken? Válaszolj a területek megnevezésével!
A

B

nemes babér

C

D

Egy európai folyó vízjárása

tavasz nyár

ősz

A
B
C
D

tél

4

terület
terület
terület
terület

5. feladat. Ahány ház, annyi szokás

(10 pont)

Egy fotópályázat témája: „Ahány ház, annyi szokás”. A felhívásban arra kérik a pályázókat, hogy
küldjenek jellegzetes épületekről saját fotókat a világ minden tájáról. A legjobb képeket itt láthatod.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) A térkép mely pontja jelöli az egyes képek készítési helyét? Válaszolj a hely betűjelével!

A

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

B
C
D
E
G

F

b) A pályázat második fordulójának fő témája a talaj. A pályázóknak ezúttal olyan saját készítésű
képeket kell küldeniük, amin látható annak a területnek a talaja, ahol éppen tartózkodnak. Hol
készülhettek a következő fotók? Válaszolj a térkép megfelelő betűjelével!
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1

2

3
5

1.
2.
3.
4.

6. feladat. Hegység születik (15 pont)
A „Hegység születik” egy tudományos televíziós műsor címe, aminek minden adásában egy hegység
mesél magáról. A héten az Andok a műsor főszereplője, aki elsősorban születésének körülményeibe
avatja be a nézőket. Mivel ez már több millió évvel ezelőtt történt, így emlékei kicsit megkoptak, nem
tud minden részletet pontosan felidézni. Segíts története elmesélésében a szöveg kiegészítésével!
Történetem nagyon régen kezdődött, több tízmillió évvel ezelőtt, de igazán nagy események az
újidőben, azon belül is, a(z) 1.________________________-ban/ben történtek velem. A többi
hegységhez hasonlóan, az én születésem is azzal függ össze, hogy a(z) 2.____________________
nem egységes, hanem kőzetlemezekre tagolódik, amik állandó, lassú mozgásban vannak, minek
hajtómotorja a(z) 3.____________________________. A(z) 4.______________________hegységrendszer

tagjaként

láttam

napvilágot,

születésemről

a

5.__________________________-lemez és a 6._________________________-lemez tehet.
Ez a két kőzetlemez lassan közeledett egymás felé, mígnem ütköztek egymással. Ekkor a
vékonyabb 7.____________________ lemez a vastagabb 8._____________________ alá
tolódott. Az alábukás vonalát egyébként 9._________________________ nak/nek szoktuk
hívni. Az egyik kőzetlemezt üledék is fedte, amiből az ütközés és alábukás hatására,
10.___________________

keletkezett.

Ehhez

természetesen

magas

11.

__________________ és nagy 12._________________ is kellett. Az ütközésnek és
alábukásnak egyéb máig meghatározó hatása is van, hiszen ennek során jött létre a fő felépítő
kőzetem

a(z)

13.________________,

minek

képződése

a(z)

14._________________________hoz/hez/höz kötődik. Bár már sok millió éves vagyok, mégsem
pihenek, állandóan mozgásban vagyok. Ez az életmód persze elég feszültté tesz, amit sokszor
15._______________________ formájában tudok levezetni.

Források: http://bit.ly/36s6XA4, http://bit.ly/37vJ101, http://bit.ly/2GqDTyk, http://bit.ly/2TVQ1PM, http://bit.ly/2Ogu4HR, http://bit.ly/2O0naGa,
http://bit.ly/37tCvqt, http://bit.ly/2tS0f9o, http://bit.ly/2uz44jI, http://bit.ly/2uuV3br, http://bit.ly/2TXrgmo, http://bit.ly/2U1Qsbp, http://bit.ly/2GrVNRw,
http://bit.ly/37vz3f1,
http://bit.ly/2U4I3nP,
https://go.nasa.gov/2t4s3ag,
http://bit.ly/37Ajovi,
http://bit.ly/36wzl46,
http://bit.ly/37EWDX7,
http://bit.ly/2Gm1Uqr, http://bit.ly/2TXpxh1
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7. feladat. Vándorló csapadékos zóna

(13 pont)

A következő ábra a forró övezetben a csapadékos zóna vándorlásának egy állomását mutatja.

Baktérítő

Egyenlítő

Ráktérítő

a) Milyen évszak van ekkor az északi félgömbön? ______________
b) Mit jelölnek az ábrán a nyilak? ________________________
c) Rajzold be az ábrába a Napot a megfelelő helyre!
d) Helyezd a következő jellemzőket az ábra megfelelő cellájába! Egy szám több helyre is kerülhet.
1. talajváltó-ugaroltató gazdálkodás
2. égető-talajváltó gazdálkodás
3. ültetvényes gazdálkodás
4. datolyapálma
5. banán
6. gyapot
7. kávé
8. köles
e) Melyik csapadéktérkép kapcsolódik az ábrához? Válaszolj a csapadéktérkép betűjelével! ________
A

7

B

8. feladat. A kenguruk földje

(5 pont)

A következő térkép Ausztráliát ábrázolja, a piros egyenes pedig a déli szélesség 25°-ának szélességi
körét jelzi. Hogyan követik egymást a felsorolt tényezők az egyenes mentén jelölt pontokban nyugatról
kelet felé haladva? Válaszolj a megfelelő sorrend számával!

a) földrajzi övek/területek, vidékek
1. átmeneti öv → térítői öv → átmeneti öv →
monszunterület
3. térítői öv → átmeneti öv → térítői öv → monszunterület
b) felszínformáló tényezők
1. szél, aprózódás → szél, mállás, aprózódás →
szél, aprózódás → csapadék, folyóvizek

2. átmeneti öv → térítői öv → átmeneti öv →
monszunvidék
4. térítői öv → átmeneti öv → térítői öv → monszunvidék

3. szél, mállás, aprózódás → szél, aprózódás →
szél, mállás, aprózódás → csapadék, folyóvizek,
szél, aprózódás

2. szél, aprózódás → szél, mállás, aprózódás →
szél, aprózódás → csapadék, folyóvizek, szél,
aprózódás
4. csapadék, folyóvizek → szél, mállás,
aprózódás → csapadék, folyóvizek → szél,
aprózódás

c) az évszakok száma, jellege
1. 2 (forró; hűvös) → 2 (forró; meleg) → 2 (forró
és hűvös) → 3 (enyhe, száraz tél; rövid, forró,
száraz tavasz; meleg, esős nyár)
3. 2 (forró; hűvös) → 2 (meleg; hűvös) → 2 (forró;
hűvös) → 3 (enyhe, száraz tél; rövid, forró,
száraz tavasz; meleg, esős nyár)

2. 2 (forró-meleg) → 2 (forró-hűvös) → 2 (forrómeleg) → 4 (hideg tél-forró nyár és nyári
cspadékmaximum)
4. 2 (forró; meleg) → 2 (meleg; hűvös) → 2
(forró; hűvös) → 4 (hideg tél; forró nyár és
nyári csapadékmaximum)

d) a természetes növényzet
1. szavanna→ babérlomú erdő→ szavanna→
babérlombú erdő
3. szavanna → szárazságtűrő növények→
szavanna → babérlombú erdő

2. babérlombú erdő → szárazságtűrő növények
→ szavanna → szárazságtűrő növények
4. babérlombú erdő → szavanna →
szárazságtűrő növények → szavanna

e) a talajtípusok
1. sivatagi váztalaj → vörösföld, fekete talaj →
vörösföld → vörösföld, fekete talaj
3. vörösföld → fekete talaj → sivatagi váztalaj →
fekete talaj

2. fekete talaj → sivatagi váztalaj → vörösföld →
fekete talaj
4. vörösföld, fekete talaj → sivatagi váztalaj →
vörösföld, fekete talaj → vörösföld
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9. feladat. Összehasonlító TOTÓ

(10 pont)

Döntsd el az ábrák, térképek segítségével, hogy melyik nagyobb! Ha az első oszlopban lévő a nagyobb,
a válaszlapon az 1-est jelöld, ha a második, a 2-est, ha egyenlőek, akkor pedig az X-et!

Átlagos
csapadékmennyiség
október-április

Átlagos
középhőmérséklet
október-április

Az ózon sűrűsége a sztratoszférában
2020 januárjában
F
NASA

Teljes ózon (Dobson-egység)

a)

1.
a Nagy-korallzátony hossza

b) a csapadékmennyiség októbertől
áprilisig Perthben
c) a Nagy-Viktória-sivatag középhőmérséklete októbertől áprilisig
d) Melbourne tengerszint feletti
magassága
e) a kibányászható feketekőszén mennyisége Ausztrália nyugati partvidékén
f) az Antarktisz szárazföldi területének
mérete
g) az Északi sarkkör környékén élő
állandó népesség száma
h) a belföldi jégtakaró vastagsága az
Északi-sarkon
i) a jegesmedvék száma az Északisarkvidéken
j) az ózonréteg elvékonyodásának
mértéke az Északi-sarkvidéken

2.
a Nagy-Vízválasztó-hegység hossza

X
egyenlő

a csapadékmennyiség októbertől
áprilisig Sydneyben
a Nagy-homoksivatag középhőmérséklete októbertől áprilisig
Canberra tengerszint feletti magassága

egyenlő

a kibányászható feketekőszén mennyisége Ausztrália keleti partvidékén
az Arktisz szárazföldi területének
mérete
a Déli sarkkör környékén élő állandó
népesség száma
a belföldi jégtakaró vastagsága az Délisarkon
a jegesmedvék száma a Délisarkvidéken
az ózonréteg elvékonyodásának
mértéke a Déli-sarkvidéken

egyenlő
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egyenlő
egyenlő

egyenlő
egyenlő
egyenlő
egyenlő
egyenlő

10. feladat. Országok és régiók Afrikában

(12 pont)

Válaszolj a kérdésekre a térképek és a diagram segítségével!
Afrika országainak
területarányos térképe (2013)

Afrika országainak
népességarányos térképe

Afrika országainak GDParányos térképe (2013)

0-14 évesek száma
Népesség
Terület
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Az afrikai régiók részesedése a kontinens teljes területéből, népességéből, valamint fiatalkorú (0–14 éves) lakosságból

a) Melyik afrikai régió területe a legnagyobb? ____________________________________________
b) Afrika mely régiójában élnek a legkevesebben? ________________________________________
c) Az összes afrikai fiatalkorú hány százaléka él Közép-Afrikában? ____________________________
d) Melyik két régiónak a legkisebb a népsűrűsége? ________________________________________
e) Melyik három országban a legnagyobb a GDP-előállítás? _________________________________
f)

A következő kördiagramok azt mutatják, hogy az egyes afrikai országokban a foglalkoztatottak
milyen arányban dolgoznak a különböző szektorokban. Melyik kördiagram ábrázolja Egyiptom,
Nigéria, illetve a Dél-afrikai Köztársaság foglalkoztatási szerkezetét? Válaszolj a diagram számával

1

2

3

mezőgazdaság
ipar
szolgáltatások

4

Egyiptom
Nigéria
Dél-afrikai Köztársaság

g) Válaszd ki azt a kördiagramot, amelyik a 14 év alattiak arányát ábrázolja Afrikában! Válaszolj a
diagram számával! ______
1
2
3
14 év alattiak
14 év felettiek
10

