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CONCURSUL  ȘCOLAR NAȚIONAL  DE GEOGRAFIE „TERRA” 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI 

Ediția a VI-a, 14 aprilie 2018  

CLASA a VI-a 

 

 

 

 

 

 

 
I. Tétel  (22 pont) 

Írd a vizsgalapra minden feladat helyes válaszának  betűjelét.  
1. Az Észak-atlanti meleg tengeráramlat Európa szintjén meghatározza:  
 a. a folyók folyásirányát             
 b. népsűrűség magasabb értékeit az alföldeken             
 c. vulkánok jelénlétét Izlandon  
 d. magasabb hőmérsékleti értékeket a nagyobb értékű szélességi köröknél          
 

2. Európát Ázsiától elválasztó hegyvonultok: 
 a. Alpok és Kárpátok  b. Kaukázus  és Kárpátok   c. Pireneusok és Alpok   d. Urál és Kaukázus  
 

3. Az Északi-tenger kontinentális talapzatából kitermelésre kerülő altalajkincs : 
 a. édesvíz  b. színesfémek  c. kőolaj és földgáz d. só 
 

4. Melyik országra jellemző a fjordos part? 
 a. Finnország  b. Olaszország c. Norvégia  d. Spanyolország  
 

5. Melyik ország területén találhatunk poldereket (száraz területek amelyeket elgátolással és 
lecsapolással alakítottak ki): 
 a. Ausztria  b. Franciaország c. Nagy Britannia d. Hollandia 
 

6. Európát Afrikától elvásztó tengerszoros neve: 
 a. Boszporusz   b. Calais  c. Dardanellák   d. Gibraltári  
 

7. Nagyhercegség a következő ország: 
 a. Andorra   b. Luxemburg  c. Monaco   d. Vatikán  
 

8. Melyik városban található Európa legrégebbi metrója: 
a. London   b. Moszkva  c. Prága   d. Bécs  

 

9. Energiahordozó: 
 a. arany    b. szén  c. vas    d. ólom  
 

10. Melyik korban jelent meg  Athén, Róma, Párizs? 
 a. ókor   b. középkor  c. újkor   d. jelenkor  

 

11. Főként iszlám vallással rendelkeznek: 
 a. albánok    b. bolgárok   c. horvátok   d. svédek  

Eu sunt Europa, casa ta! Mă bucur că ai venit la acest 
concurs. Tu ești micul meu geograf și astăzi ai ocazia să 
demonstrezi cât de bine mă cunoști. Ai la dispoziție 90 de 
minute să rezolvi testul pe care ți l-am pregătit. Răspunde 
corect la toate cerințele și vei câștiga 90 de puncte. Împreună 
cu cele 10 puncte pe care ți le ofer eu în dar, drept mulțumire 
că ai venit aici, vei avea în total 100 de puncte. 

Succes! 
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II Tétel (20 pont )  

Az alábbi szöveg az Európai Unió  néhány jellemvonására vonatkozik. Írd a vizsgalapra a 
mondatokat kiegészítő helyes válaszokat:  

Az Európai Unió ………1……… számú államból áll. Az Európai Unió három székhelye  
…………2………, …………3………… és ............4........... városokban található. 2007 január 1-én 
csatlakozott  országok …………5…………… és …………6……… . Az unió egyik jelképe a közös 
pénznem amit..........7........  nevezünk . Utolsóként csatlakozott ország ……8………, a csatlakozás 
éve ……9…... . Az Európai Unióból kilépés folyamatában levő ország neve ………10……….  
 
 
III Tétel  (17 pont )  

„ Dél-Európa legnagyobb termékeny alföldje, amely a nevét a rajta nyugat kelet irányba 
áthaladó folyóról kapta. Ezt a síkvidéket az Alpokból érkező folyók hordalékai töltötték fel.” 
Írd a vizsgalapra  a  alábbi feladatok  helyes megoldásait: 
A. Nevezd meg: 

1. Az alföld nevét és az országot melynek területén helyezkedik el; 
2. Az alföldet délről határoló hegylánc nevét; 
3. Annak a tengernek a nevét amelybe az alföldön áthaladó folyó beleömlik; 
4. A fent említett folyó torkolat típusát és két tényezőt amely ennek kialakulását elősegítette; 
5. A népsűrűség magas értékének két okát ezen az alföldön?  
6. Mely nyelvcsaládhoz tartozik a beszélt nyelve alapján az itt élő népcsoport?       12 pont 

B. Magyarázd meg miért magas a vízhozama ennek a folyónak egész évben. 
2 pont  

 
IV Tétel  (19 pont) 

  A mellékelt térkép Európa egyik 
földrajzi régióját ábrázolja. 
 Írd a vizsgalapra  a  alábbi 
feladatok  helyes válaszait: 
A. Nevezd meg: 
1.Két alpesi hegyképződés 
(orogenézis) során létrejött 
hegylánc nevét; 
2. Az 1-es számmal jelölt folyón 
elhelyezkedő, legnagobb 
áruforgalmat lebonyolító, folyami 
kikötő nevét; 
3. A 2 és 3 számmal jelölt folyók 
torkolatánál található part 
típusának nevét ; 
4. A nyelvcsalád nevét amelyhez 
a  D, E, F betűkkel jelölt 
országokban beszélt nyelv tartozik; 
5. A 4 és 5 számokkal jelölt folyók nevét; 
6. Annak az országnak a nevét ahol a Kárpátok legmagasabb pontja található.  
 
B. Írd a vizsgalapra a C betűvel jelölt  országra vonatkozó válaszokat: 

a. A variszkuszi (hercin) hegységképződési ciklusban keletkezett egy hegység nevét; 
b. A félsziget nevét amelyet részben elfoglal ez az ország; 
c. Két szénmedence nevét; 
d. Az északon található síkvidék tavainak és mocsaras területei kialakulását magyarázó okot; 
e. A  2 számmal jelölt folyón található legnagyobb kikötőváros nevét ; 
f. Egy okot amely magyarázza a nagyszámú bevándorlást ebben az országban . 
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V Tétel (12 pont ) 

Adva van Európa néhány fővárosa: Berlin, Brüsszel, London, Moszkva, Párizs și Róma.  
Minden fővárost egy jellegzetes kép (1-től 6-ig számozva) és egy meghatározó leírás (a-tól f-ig ) 
mutat be.  
Írd a vizsgalapra a helyes összefüggéseket a főváros-kép és szöveg közt, a következő minta szerint: 
Bukarest  – 9 – m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.   a „Fények városa” –ként ismert; 
b. Európa legnagyobb népességű városa; 
c. „Örök város” néven ismert; 
d. egy újra egyesült ország fővárosa ; 
e.  Az Európai Unió székhelyeinek ad otthont; 
f. Itt található a Heathrow repülőtér és itt ér véget az Eurotunel (Euroalagút, Csalagút). 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sper să ne revedem la etapa națională.  
Până atunci, te rog să-mi scrii pe adresa 
concursterra2018@yahoo.com.  
Vreau să știu dacă ți-au plăcut subiectele 
și mai ales dacă vei participa și anul viitor 
la acest concurs.  
Te așteaptă multe surprize. Paaa!  
   

mailto:concursterra2018@yahoo.com

