
XXVII. LESS NÁNDOR FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK MEGOLDÁSA, I./A KATEGÓRIA 

1. feladat. Ahogy az emberek a sót… (minden helyes válasz 1 pont)              (7 pont) 

a) 1. üledékes         2. NaCl      3. tordai    4. körömmel nehezen karcolható 
b) C  
c) 1. a tónak nincs lefolyása  2. a forró éghajlat 

 

2. feladat. Nagy utazás (minden helyes válasz 1 pont, kivéve az e) feladatrész)             (7 pont) 

a) bevétel   
b) kiadás  
c) megtakarítás   
d) 6   (5,19≈5,2 is elfogadható)   
e) A hitelfelvétellel 52 500,- Ft kamatot kellene fizetnie. (1 pont) 

A fizetendő kamat magasabb, mint amennyivel többe kerül a későbbi utazás, így nem érdemes 
hitelt felvennie. (1 pont) 

f) 40 000 
 

3. feladat. A drágakövek királynője (minden helyes válasz 1 pont)           (10 pont) 

a) asztenoszféra / lágyköpeny 
b) 1. I   2. H         3. I 
c)    2. 
d) Kiindulási elem: szén, 1-2. feltétel: nagy nyomás és magas hőmérséklet (A feltételek sorrendje 

felcserélhető.) 
e) D   
f) 2. 

 
4. feladat. Ezerarcú mérsékelt övezet (minden helyes válasz 1 pont)            (11 pont) 

a)  

b) A. mediterrán terület      B. szárazföldi terület        C. óceáni terület  D. mediterrán terület 

mérsékelt 
övezet

hideg 
mérsékelt öv 1. tajga éghajlat

valódi 
mérsékelt öv

óceáni terület óceáni éghajlat

2. mérsékelten 
szárazföldi terület

nedves kontinentális 
éghajlat

szárazföldi terület 3. száraz kontinentális 
éghajlat

4. szélsőségesen 
szárazföldi terület

5. mérsékelt övezeti 
sivatagi éghajlat

meleg 
mérsékelt öv

6. monszunterület
7. szubtrópusi/mérs. 

övezeti monszun-
éghajlat

mediterrán terület mediterrán éghajlat



5. feladat. Ahány ház, annyi szokás (minden helyes válasz 1 pont)                                              (10 pont) 

a) 1. F    2. C   3. A   4. E  5. G 6. D 

b) 1. D    2. C   3. B   4. E  

 

6. feladat. Hegység születik (minden helyes válasz 1 pont)             (15 pont) 

1. harmadidőszak 2. kőzetburok/litoszféra 3. asztenoszféra / magma (anyag)áramlása         
4. Pacifikus  5-6. Dél-Amerikai és Nazca/Csendes-óceáni           
7. óceáni  8. kontinentális/szárazföldi 9. mélytengeri árok  
10. gyűrthegység 11-12. nyomás és hőmérséklet (felcserélhetők)  
13. andezit  14. vulkanizmus      15. földrengés 
 

7. feladat. Vándorló csapadékos zóna (minden helyes válasz 1 pont)                                         (13 pont) 

a) nyár   

b) leszálló légáramlás 

c) a Nap berajzolása a Ráktérítő fölé 

 d) 

 

 
 
 
 

e) A 

8. feladat. A kenguruk földje (minden helyes válasz 1 pont)                                                            (5 pont) 

a) 1. b) 3. c) 2. d) 3. e) 4. 

 

9. feladat. Összehasonlító TOTÓ (minden helyes válasz 1 pont)                                                   (10 pont) 

a) 2 b) 2 c) 1 d) 2 e) 2 f) 1 g) 1 h) 2 i) 1 j) 2 
 

10. feladat. Országok és régiók Afrikában (minden helyes válasz 1 pont)           (12 pont) 

a) Észak-Afrika  

b) Dél-Afrika  

c) 13% (12–15% közötti érték elfogadható)  

d) Közép-Afrika és Dél-Afrika (minden helyes válasz 1 pont, a sorrend felcserélhető) 

e) Nigéria, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom (minden helyes válasz 1 pont, a sorrend felcserélhető) 

f) Egyiptom: 2.      Nigéria: 1.       Dél-afrikai Köztársaság: 4.            

g) 3. 

Baktérítő              Egyenlítő       Ráktérítő 

2, 3, 5 
1, 3, 6, 7, 8 

4 


