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 „TERRA”NEMZETI FÖLDRAJZ VERSENY 

MEGYEI SZAKASZ 

V-ik kiadás, 2017 március 25 

VI-ik osztály 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 I  Tétel (25 pont)  

A. Ird a vizsgalapra a helyes válasz betűjét:  

1. Az alábbi államok közül melyik alkotmányos monarchia (királyság): 
a. Belgium  b. Bulgária   c.  Csehország  d.  Szlovénia 

2. Moldova Köztársaság és Ukrajna közötti határon folyik a :  

a. Bug   b. Dnyepper  c. Dnyeszter  d. Tisza 

3. Az Északi-tenger kontinentális platformjából kitermelik a:   
4. a. termál vizet            b. szenet  c. földgázt d. kálisót 
5. A legkiterjedtebb delta Európából a következő folyó torkolatánál van:  
6. a. Duna  b. Pó   c. Tevere  d. Volga 
7. A finnugor nyelvcsaládba tartozik:  

a. belga  b. svájci  c. észt  d. svéd 
10 pont 

 

B. Ird a vizsgalapra az alábbi kijelentéseket kiegészitő fogalmakat:  

1. Az Appenini -hegység a ........................... félszigeten található.  

2. Grönland közigazgatásilag ................................... államához tartozik.  

3.  Prespa és Ohrid tavai, keletkezésük szerint................................ 

4. A  garriga, frigana és macchia növénytársulások a................................ éghajlatra jellemzőek. 

5. Szlovákia, Lengyelország és Ukrajna közös hegylánca a ................................ 
            15 pont 

 
 
 
 
 
 

Én vagyok Európa, a te otthonod! Örvendek, hogy itt vagy a 
versenyen.Te vagy az én kis földrajzosom, és ma 
bebizonyithatod hogy milyen jól ismersz engem. 90perc áll a 
rendelkezésedre, hogy megold a tesztet amit előkészitettem. 
Válaszolj helyesen a kérdésekre és 90 pontot nyerhetsz. A 10 
ponttal amit tölem kapsz ajándékba lehet 100 pontod.  

Sok sikert! 
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II Tétel (34 pont)  
      Elemezd a mellékelt térképet és ird 
a vizsgalapra az alábbi kérdésekre a 
választ:  
A. Határozd meg az alábbi 
kijelentéseknek megfelelő ország nevét 
és a betűt amely a térképen jelöli: :  
1. Majdnem teljesen elfoglalja a 

Jütland- félszigetet; 
2. Kijárata van egyaránt a Finn- és 

Botteni- öblökre; 
3. Csak a Riga-i öbölre van kijárata. 

B. Határozd meg: 
1. x, y és z tengerszorosok nevét. 
2. Egy tényezőt, amely befolyásolja a B 

és J betűkkel jelölt országok 
népsűrűségét.  

3. a és b betűkkel jelölt öblök nevét. 
4. a C és  D betűkkel jelölt országok között határt képező folyó nevét. 
5. a D és F betűkkel jelölt országok között található exklávé nevét, valamint az országot amelyhez 

tartozik.  
6. az Északi- és Balti- tengerek közti csatorna nevét. 

C. Olvasd el az alábbi földrajzi szöveget, amely egy európai országra vonatkozik:  

      „Egy Közép- Európa-i ország, határos a C betűvel jelzett országgal, gazdag a vizhálózata, hires 
a klasszikus zeneszerzőkről és  a téli sportok gyakorlására kedvező adottságokról.” 

A fenti szöveg alapján ird a vizsgalapra:  
1. az ország nevét és fővárosát; 
2. a tó nevét amely határos két másik országgal is; 
3. a törpe ország nevét amellyel határos nyugaton; 
4. a felszinforma nevét amelyen a főváros található; 
5. a nemzetközi szervezet nevét amelynek egy fontos székhelye ennek az országnak a 

fővárosában van. 
 

III Tétel (20 pont) 

Olvasd el az alábbi szöveget amely egy olyan országra 
vonatkozik amelynek a fővárosában a mellékelt képen 
látható irányjelző-táblák vannak.  
    ,,Ez az ország határos az Orosz Föderációval. A 
hivatalos nyelv a szláv nyelvcsaládba tartozik, a lakosság 
90%-a  római-katolikus vallású.” 

A fenti szöveg alapján határozd meg az országot. 
Állapitsd meg az alábbi kijelentésekről hogy igazak 
vagy hamisak. Amennyiben igaznak találod jelöld A betűvel a vizsgalapon, ha pedig hamisnak 
találold jelöld F betűvel.    

1. A szövegben bemutatott ország keleten Németországgal határos.     
2. Az ország északi részén levő sikságon számos glaciális tó és moréna-dombok vannak.    
3. Az ország délnyugati részén egy szén-medence van.       
4. A szövegben bemutatott országnak kijárata van a Fekete tengerre.    
5. Az ország területén van a Rajna-Ruhr városi agglomeráció.      
6. Fehéroroszország határánál van egy nemzeti park van amelyben a bölények szabadon élnek.  
7.  Mazuriene tavak az ország területén vannak. 
8. Ennek az országnak a domborzata változatos, ami lépcsőzetesen emelkedik északról délre.  
9. Fővárosa Kiev.  
10. Területén egy aktiv vulkán található.  
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IV Tétel (10 pont) 
 

    Az  A, B, C és D betűkkel jelölt képek azokat a fővárosokat jelölik amellyeken ugyanaz az 
európai folyam halad át. Az alábbi táblázat a négy főváros  magassági és földrajzi koordinátáit 
tartalmazza.   
 

 Magasság(m) Szélesség Hosszúság 

A város 132 47º 30′É 19º 01′K 

 B város 117 44º 47′É 20º 28′K 

C város 200 48º 14′É 16º 21′K 

D város 153 48º 18′É 17º 16′K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat és képek alapján ird a vizsgalapra a válaszokat az alábbi kérdésekre:  
1. A folyam nevét amely átszeli a négy fővárost. 
2. Nevezd meg az  A,B,C és D betűkkel jelölt fővárosok nevét.  
3. Rendezd sorrendbe a négy fővárost földrajzi elhelyezkedésük szerint a folyam mentén a 

forrástól a torkolat felé.  
4. Számitsd ki a szélességi különbséget a legmagasabban és a legalacsonyabban fekvő fővárosok 

között.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remélem hogy találkozunk az országos 

szakaszon. Remélem, hogy jövőben is 

találkozunk. 

Sok meglepetés vár rád. Szia!  
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CONCURSUL  ȘCOLAR  NAȚIONAL  DE GEOGRAFIE „TERRA” 
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI 

Ediția a V-a, 25 martie 2017 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

CLASA a VI-a 
 

 Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu.  
 
Subiectul I …………..…….……………………………………………..……………………… 25 puncte  
Se acordă 25 puncte astfel: 
A. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. a;   2. c;   3. c;   4. d;   5. c. 

Total A (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
B. Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect: 
1. Italică;  2. Danemarca;  3. tectonice;  4. mediteranean/subtropical;  5. Carpați. 

  Total B (1+2+3+4+5) = 15 puncte 
 

 Total Subiectul I (A+B) = 25 puncte 
 
Subiectul II …………..…….……………………………………………..…..………………… 34 puncte  
Se acordă 34 puncte după cum urmează:  
A.  Se acordă 6 puncte astfel: 
1.  A – Danemarca (2p);  2. I – Finlanda (2p);  3. G – Letonia (2p). 
 
B.  Se acordă 18 puncte astfel: 
1. x – Skagerrak (2p);  y – Kattegat (2p);  z – Oresund (2p); 
2. climat rece, subpolar, montan / relief înalt, muntos (2p); 
3. a – Gdansk (2p); b – Pomeraniei (2p);    
4. Oder/Odra (2p); 
5. Kaliningrad (1p);  Federația Rusă(1p); 
6. Kiel (2p). 
 
C Se acordă 10 puncte astfel: 
1. Austria (1p); Viena (1p); 
2. Boden/Bodensee/Constantza/Constance (2p); 
3. Liechtenstein (2p); 
4. Câmpia Vienei/Bazinul Vienei (2p); 
5. O.N.U. (2p). 

Total Subiectul II (A+B+C)  = 34 puncte 
 
Subiectul III …………..…….……………………………………………..……………..……… 20 puncte  
 
Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: 
1 – F, 2 – A, 3 – A, 4 – F, 5 – F, 6 – A, 7 – A, 8 – A, 9 – F, 10 – F. 

Total Subiectul III (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 20 puncte 
 
Subiectul IV ………....…….…………………………………………..…..…………..……… 11 puncte  
 
1. Dunărea (1p);    
2. A – Budapesta (1p); B – Belgrad (1p); C – Viena (1p); D – Bratislava (1p);   
3. Viena (C) – Bratislava (D) – Budapesta (A) – Belgrad (B) (4p); 
4. 48º 14′N - 44º 47′N = 3º 27′   (2p). 

Total Subiectul IV (1+2+3+4) = 11 puncte 
TOTAL: 90 PUNCTE 
OFICIU: 10 PUNCTE 


