XXVII. LESS NÁNDOR FÖLDRAJZVERSENY, III. KATEGÓRIA, MEGOLDÁS
1. FELADAT - ÉSZAKNYUGATI-ÁTJÁRÓ [14 pont]
a) A tengeri jég elolvadása/visszaszorulása, globális felmelegedés.

1 pont

b) Alaszka

1 pont

c) Helyes sorrend (csak a teljesen helyes sorrendért jár pont!)

1 pont

7

→ 5

→ 4

→ 2

→ 1

→ 3

→ 6

d) Bekarikázva: 3., 4.

1+1 pont

e) Kanada hivatalosan kétnyelvű, az angol és a francia is hivatalos nyelv.
Csak a nyelvek említésével együtt fogadható el. Az inuitok nyelvére történő utalás is
elfogadható, amennyiben említésre került a két hivatalos nyelv közül az egyik
1 pont
f) Egymástól független példák említése szükséges!
Más releváns, logikus válasz is elfogadható.
az útvonal mentén élő
településekre, közösségekre
gyakorolt hatás

a természeti környezetre
gyakorolt hatás

•
•
•
•
•
•
•
•

példánként 1-1 pont

turisták, látogatók számának növekedése;
idegenforgalmi bevételek, szolgáltatások növekedése (pl.
ajándékbolt, utazási irodák, rendezvényszervező cégek),
új munkalehetőségek megnyílása a helyiek előtt;
őslakosok kultúrájának átalakulása, kiárusítása;
egy-egy korábbi turista esetleg odaköltözik.
hajókhoz kötődő légszennyezés;
hajókhoz, hajóbalesetekhez kapcsolódó vízszennyezés
(pl. olajfolt);
turisták által látogatott helyeken erózió;
több műanyag és egyéb hulladék keletkezése.

g) Panama-csatorna
h) Bekarikázva: 1., 4.
i) C

1 pont
1+1 pont
1 pont

2. FELADAT – ÖT ORSZÁG, EGY CÉL

[16 pont]

a) nagy terület / nagy népesség / jelentős gazdasági potenciál / ásványkincsekben való
gazdagság / számottevő gazdasági növekedés / jelentős katonai potenciál / a kontinens ill.
régió más országaira gyakorolt gazdasági-kulturális hatás
Más helyes válasz is elfogadható.
1+1+1 pont
b) Bekarikázva: R, C
c) Megoldások:
1. Xiaomi / Huawei
5. Bangalore/Bengaluru
9. hindi

1+1 pont
elemenként 1-1 pont
2. jüan
3. bioetanol
6. Szibéria
7. Fokváros
10. szójabab

4. Nepál
8. migráció

d) Országok közötti gazdasági, kereskedelmi (és politikai) együttműködés, kooperáció.

1

1 pont

3. FELADAT – HÁROM KORFA
1. A

2. C

3. B

4. B

5. B

[11 pont]
6. A

7. A

8. B

9. C

4. FELADAT – IRÁNY TOKIÓ!

10. B 11. A

1-1 pont
[14 pont]

a) New York

1 pont

b) Nemzetközi béke fenntartása / gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése / emberi jogok
védelme / országok közötti együttműködés elősegítése
Más szavakkal megfogalmazott válasz is elfogadható.
1+1 pont
c) Az alábbiakon kívül más logikus válasz is elfogadható!
•
•
•
•
•

•
•
•

pozitív gazdasági hatás
közlekedésből
származó
bevételek
növekedése;
idegenforgalmi bevételek növekedése;
új (ideiglenes) munkahelyek létesülnek;
szolgáltatócégek, világmárkák
megjelenése az olimpia helyszínein
pozitív társadalmi-kulturális hatás
japán kultúra, tradíciók, nyelv, innovációk
népszerűsítése, országimázs vonzó hatása,
japán
és
más
kultúrák
közötti
kapcsolatteremtés;
nemzetegyesítő hatás;
Japánban nem túl népszerű sportok
népszerűsítése;
sportolásra, egészséges életmódra nevelés

•

•

•
•
•
•

helyes válaszonként 1-1 pont

negatív gazdasági hatás
sportlétesítmények és infrastruktúra
megépítésének/átépítésének
magas
költségei, a tervezetthez képest elszálló
költségek, rendkívüli kiadások;
fenntartási költségek az olimpia után
negatív környezeti hatás
megnövekedett közúti és légi forgalom
keltette szennyezőanyag-kibocsátás;
zaj- és fényszennyezés;
hulladékmennyiség növekedése;
„túlturistásodásból” fakadó problémák
(pl. természeti kincsekben, védett
területen történő károkozás)

d)

helyes válaszonként 1-1 pont
földrengés/vulkánkitörés/szökőár

e) 1. E

2. D

3. A

tájfun/trópusi vihar

4. C

hőhullám/erdőtűz

helyes válaszonként 1-1 pont
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5. FELADAT – ÚJ FŐVÁROS ÉPÜL [12 pont]
a) A főváros az ország középső régiójába tevődne át, közel hasonló távolságra az egyes
országrészekről. / Egy nagy, széttagolt országot egyszerűbb lenne annak közepéből
irányítani.
1 pont
b) tengerparti síkságon való fekvés / tengerszint alatti fekvés / csapadékos egyenlítői éghajlat
/ extrém csapadékmennyiség / emelkedő tengerszint
1+1 pont
c) pénzügyi problémák, források elapadása, recesszió / a költözésre elkülönített forrásokat
másra kell felhasználni, pl. természeti katasztrófa utáni újjáépítés / a terület előkészítése
természeti vagy egyéb okokból (pl. helyiek ellenállása) a vártnál lassabban történik
(Más logikus válasz is elfogadható.)
1+1 pont
d) Malajzia vagy Brunei

1 pont

e) Jáva – B
Bali – C
Szumátra – A
Csak a helyes név-betű kombinációk fogadhatók el.

helyes páronként 1-1 pont

f) Bekarikázva: Krakatau

1 pont

g) Bekarikázva: NAFTA

1 pont

h) Pl. Mianmar, Nigéria, Elefántcsontpart, Tanzánia, Brazília, Kazahsztán, Pakisztán 1 pont
6. FELADAT – HOLDRA FEL!

[17 pont]

a) Rakétakilövő állomások létesítése / kutatóközpontok, laboratóriumok építése / mérnöki és
egyéb egyetemi programok indítása szakemberek képzésére
Más logikus válasz is elfogadható.
1+1 pont
b) 2019-ben ünnepelte a világ a holdraszállás 50. évfordulóját.

1 pont

c) Informatika / híradástechnika / elektronika / robotika / nanotechnológia / vegyipar / orvosi
műszerek gyártása / repülőgép-gyártás / autógyártás
Más logikus válasz is elfogadható.
1+1 pont
d) Washington DC: 4, 5, 11
Kalifornia: 1, 7, 10

Florida: 2 ,6 ,10
Houston: 2, 9, 10

7. FELADAT – ÉLHETŐ VÁROSOK

helyes válaszonként 1-1 pont
[16 pont]

a) Öt.

1 pont

b) Három.

1 pont

c) Sok zöldterület (és vízfelület) / jó környezeti állapot, környezettudatosság, rendezettség,
jó levegőminőség / megbízható, színvonalas tömegközlekedés, kevés dugó / megfizethető
szolgáltatások / kulturális sokszínűség, programok / sokoldalú kikapcsolódási, aktív
sportolási lehetőségek / tisztaság, hatékony hulladékgazdálkodás / színvonalas oktatás és
egészségügy / jó közbiztonság / zöld épületek / gazdasági stabilitás, fenntartható fejlődésre
törekvés
3

1+1+1 pont

Más logikus válasz is elfogadható!
d) (polgár)háborús helyzet Szíriában

1 pont

e) 1. Caracas, 2. Melbourne, 3. Bécs, 4. Karachi, 5. Lagos

1-1 pont

f) Levegőminőség romlása, egészségügyi problémák, közérzet romlása / szabadban töltött idő
(pl. séta, sport, strand) csökkenése / turizmus és az abból származó bevételek visszaesése /
tervezett rendezvények elhalasztása / alapszolgáltatásokban okozott fennakadás (pl. iskolák
bezárása) / közlekedési problémák (komp- és buszközlekedés, légi közlekedés korlátozása,
repterek lezárása) / helyi lakosok vízfelhasználásának korlátozása / növekvő stressz a tüzek
terjedése és felújulása miatt / vártnál több kiadás a rendkívüli helyzetre való tekintettel (pl.
tartalék élelmiszer és eszközök beszerzése) / átmeneti elköltözés a városból
Más logikus válasz is elfogadható!
1+1+1 pont
g) Tartósan száraz, forró időjárás + szelek

1+1 pont
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