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 I. TÉTEL (20 PONT)  

A. Írd a versenylapra az alábbi állítások helyes válaszának megfelelő betűt:  

1. A  legnagyobb csapadékmennyiséget a következő hegylábánál mérték: 
 a. Altáj            b. Kaukázus  c. Himalája  d. Tien-San 
2. Az Indokínai félsziget a következő szelek hatása alatt van: 
 a. passzát  b. nyugati szél  c. monszun  d. sarki 
3. A Lut sivatag a következő fennsíkon található:  
 a. Anatoliai  b. Dekkán  c. Lössz  d. Iráni  
4.  A Turáni alföld keletre helyezkedik el a :  
 a. Perzsa öböltől  b. Arab tengertől  c. Kaszpi tengertől d. Vörös tengertől 
5. A Gangesz forrása a következő hegyvidéken található:  
 a. Himalája  b. Karakorum  c. Kunlun  d. Tien-San 

     10 pont 
 
B. Írd a versenylapra az alábbi állításokat kiegészitő válaszokat:  

1. A Shat al Arab folyó a .........................Öbölbe torkollik. 
2. Lagos kikötőváros a ...................................Öböl partján. 
3. Marokkó tengeri kapujának szerepét betöltő város neve......................... 
4. A............................fennsíkon él, a húsáért, tejért,  igavonó állatként tenyésztett jak. 
5. Egy Anshanban kitermelt altalajkincs............... 
6. Afrika legmagasabb hegyei igy keletkeztek..................... 
7. A Csukcs  (Ciukotsk) félsziget Ázsia.......................részén található. 
8. Az arab kalózok által a „Hold országa” vagy a „Kincses szigetnek” nevezett sziget mai 

neve......................  
9. Sapporo turisztikai komplexum a következő országban található......... ... 

10. A Nasser tó a ........................ folyón található. 
10 pont 

 

 

 

Én vagyok Terra és a barátom Harry Potter örvendünk, hogy 

itt vagy a versenyen.Te egy nagy földrajzos vagy és ma 

lehetőséged van bebizonyítani, hogy mennyire jól ismersz 

engem. 90 perc áll rendelkezésedre, hogy a számodra 

előkészített tesztet megold. Válaszolj helyesen az összes 

kérdésre és 90 pontot kapsz, amelyhez köszönetként amiért 

eljöttél még adunk 10 pontot így lehet összesen 100 pontod. 

. 

Sok sikert! 
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II Tétel (14 pont) 

Írd a versenylapra az alábbi kérdések válaszait:  

A. Olvasd figyelmesen az alábbi szöveget:  

,,A Föld legnagyobb deltatorkolarta egy ázsiai ország területének jelentős részét foglalja el. A 
két jelentős folyam összeömlésénél keletkezett delta,a Föld egyik legtermékenyebb területe és 
ugyanakkor az egyik legsűrűbben lakott része. „ 

Határozd meg:  

1. A szövegben szereplő folyam nevét, és magas vizhozamának egy okát; 
2. Azon állam nevét amelyre a szövegben utaltak; 
3. Ebben az országban nagy területeken termesztett textilnövény neve.  

10 pont 
B. Magyarázd meg a Szuez-i Csatorna létesitésének fontosságát.  

4 pont 
 
 III Tétel(23 pont) 

Elemezd az alábbi térképet, írd a vizsgalapra a kérdések helyes válaszait:  
 

A. Határozd meg: 
1.  Az 1, 2, 3, 4 és 5 számokkal jelölt domborzati egysékek neveit; 
2.  Az A, B, C, D és E   betűkkel jelölt parti elemeket; 
3.  Az F, G és H  betűkkel jelölt sivatagok neveit. 

13 pont 

B. Azonositsd a domborzati formát, parti-, vagy vízrajzi elemet, az alábbi földrajzi megnevezések és 
jellemzők alapján. Határozd meg mindegyik földrajzi elem nevét, és a betűt amelyel jelölték a 
térképen.     

1.  hegység, Ráktéritő, Szahara  ; 
2.  sivatag, Szentföld; 
3.  alföld, Eufrátesz, legrégebbi városok;  
4.  sziget, Fuji, szamuráj; 
5.  tó, Egyenlitő, Nílus. 
            10 pont 
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IV Tétel (18 pont) 

A. Az alábbi képek négy nagyon látogatott turisztikai objektumot mutatnak, Ázsia négy 
nagyvárosából.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az  1, 2, 3 és 4 számokkal jelölt képek esetében nevezd meg a turisztikai látványosságot, a várost 
és az országot ahol ezek találhatóak.  

12 pont 
 
 
B. Elemezd a mellékelt térképet, amely Afrika 
népsűrűségét ábrázolja és írd a 
versenylapra a kérdésekre a helyes 
válaszokat.  
a. Nevezd meg azt az országot amelynek 
kijárata van a Gujneai öbölre és amelynek 
átlag népsűrűsége  25 fő/km2. 
b. Nevezd meg azt a dél afrikai  országot 
amelynek átlag népsűrűsége  10 fő/km2 és az 
alacsony népsűrűség egy okát.  
c. Magyarázd meg az eltérő népsűrűség 
jellegét Egyiptomban. 

6 pont 
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V Tétel (15 pont) 

Az 1,2,3 és 4-el jelölt képek, az ázsiai és 
afrikai népesség négy etnikai-nyelvi 
csoportját mutatják. Elemezd a képeket és 
írd a versenylapra a kérdésekre a helyes 
válaszokat.  
  
a. határozd meg a képeknek 
megfelelő etnikai-nyelvi 
csoportokat. 
 b. mindegyik etnikai-nyelvi 
csoportnak határozd meg 
valamelyik kontinensen belüli 
elterjedési területét.  
c. határozd meg a a 4-es 
számmal jelölt képen látható 
lakás típusát.  
d. határozd meg a 2-es 
számmal jelölt képen látható 
népcsoport meghatározó 
sajátosságát (jellemzőjét).  
e. határozd meg a 3-as 
számmal jelölt képen látható 
népcsoport felekezeti (vallási) 
hovatartozását.   
f. határozd meg az 1-es 
számmal jelölt képen látható 
népcsoport által lakott ország 
nevét, amelynek kijárata van 
egyaránt az Atlanti-óceánra és 
Földközi tengerre.  

15 pont  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitări că ai ajuns la finalul testului. Sper 

să ne revedem la etapa națională.  

Până atunci, te rog să ne scrii pe adresa 

concursterra2018@yahoo.com. 

Vrem să știm dacă ți-au plăcut subiectele și 

dacă vei participa la olimpiadă anul viitor. Îți 

vom pregăti noi surprize. Paaa! 

 

mailto:concursterra2018@yahoo.com

