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CONCURSUL  ȘCOLAR  NAȚIONAL  DE GEOGRAFIE ,,TERRA″ 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI 

Ediția a VI-a, 14 aprilie 2018 

CLASA a V-a 

 

 

 

 

 

 

 

 I TÉTEL (18 pont)  

A mellékelt ábrák az alábbi listáról 
négy égitestet ábrázolnak 
Az égitestek: üstökös, galaxis, 
meteorit, bolygó, hold, csillag. 
Írd a vizsgalapra: 

1. A képeken látható égitestek 

neveit 

2. Melyik betű jejöli azt az 

égitestet amely más 

égitestre becsapódva kör 

alakú mélyedést-krátert hoz 

létre  

3. Melyik betű jelöli azt az 

égitestet amely csóvából áll 

és a csóvának a hossza 

növekedik egy csillaghoz 

közeledve  

 
II TÉTEL  (21 pont)  

Írd a vizsgalapra a hiányzó információkat: 

1. A Pacifikus kéreglemez……………………………típusú kéregből áll. 
2. A földrengés kiindulásának pontját a földkéregben ……………................. nevezzük.  

      3.    A homok, kavics és agyag…………………eredetű  kőzetek.  
      4.    A földkéreg gyűrődése és kiemelkedése során keletkeznek a …………………….. 
      5.    A levegő hőmérsékletének 24 óra alatt történő változásának oka a Föld……………………mozgása. 
      6.  A légkörnek azt a rétegét amely a rádióhullámokat visszaveri és lehetővé teszi a kommunikációt  
…………………...  nevezzük 

Fii atent, nu te grăbi. Urmărește 

indicațiile mele și vei reuși să 

obții punctajul maxim. Succes ! 

Eu sunt Terra, casa ta și mă bucur că ai venit la 

acest concurs. Dragul meu geograf, ți-l prezint pe 
Ionel, elev, ca și tine, în clasa a V-a.      Ionel ți-a 

pregătit acest test. Ai la dispoziție 90 de minute 
pentru a răspunde corect la toate cerințele și vei 

câștiga 90 de puncte. Adunate cu cele 10 puncte pe 

care ți le oferim noi în dar, drept mulțumire că ai venit 
aici, vei avea în total 100 de puncte. 
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      7.  Azokat a sós víztömegeket amelyek szélesen vagy keskeny tengerszorosokon keresztül kapcsolódnak 
az óceánokhoz …………………………..nevezzük.   
 
III TÉTEL (18 pont)  

Az alábbi képek 1-6 ig a tengerpart tagoltságát 
ábrázolják. 
Írjátok a vizsgalapra a számoknak megfelelő 
megnevezést az alábbi minta szerint : g-7, vagyis a 
betűvel jelölt képeknek megfelelő számokat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV TÉTEL  (12 pont)  

A mellékelt térképészeti ábrázoláson különböző 

földrajzi elemek vannak jelölve betűkkel. Olvasd 

el figyelmesen az alábbi állításokat  és döntsd el, 

hogy igazak vagy hamisak. Ha úgy gondolod, 

hogy az állítás igaz írj a vizsgalapra egy I betűt, ha 

hamisnak találod akkor H betűt az alábbi minta 

szerint. 

1-I vagy 1-H  

1. A c betűvel jelölt óceán a legmelegebb vizű óceán.  
2. Az Indiai félszigetet az f-betű jelöli.  
3. Az Egyenlítő áthalad az a-betővel jelölt tavon. 
4. A d-vel jelölt térség éghajlata trópusi monszun.  
5. A b-vel jelölt kontinens az eurázsiai kéreglemezen 
található.. 
6. A Földközi-tengert az e betű jelöli. 
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V TÉTEL  (21 pont)  

A. Olvasd el figyelmesen az alábbi verset: 
Az éjféli Crivăţ viharosan süvít 
szétszórva a havat az egekig 
dombkról és mezőkről, 
fehér hullámok hosszú torlaszokban  
sorakoznak a látóhatáron,  
mint a sűrű homok az afrikai sivatagban. 
 

,,Crivăţul din miazănoapte vâjâie prin vijelie, 
                        Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie. 
                        Valuri albe trec în zare, se aşază-n lung troian, 
                        Ca nisipurile dese din pustiul african.” 

 (Vasile Alecsandri) 

Írd a vizsgalapra: 
1. A szövegben leírt szél nevét 
2. A szél típusát  
3. A szélnek egy következményét amelyre a szöveg utal 
4. Azt az éghajlattípust amelyre ez a szél jellemző  
5. Két óvintézkedést vagy két viselkedési szabályt a Vasile Alecsandri által leírt jelenség 

bekövetkezése esetén.  
15 pont 

B. Írd a vizsgalapra a helyes válaszokat:  
 
1. Az 1 : 200000 léptékű térképen az A és B helységek közötti távolság 2 cm. Számítsátok ki a 

valódi távolságot a két helység között. 
2. Nagyon sokan tudjuk, hogy a McKinley és az Aconcagua a legmagasabb csúcsok Amerika 

területén de csak a valódi földrajztudósok tudják, hogy a McKinley a 63-as északi 
szélességen és a 151 fokos nyugati hosszúságon található míg az Aconcagua a 32 fokos 
déli szélesség és a 70 fokos nyugati hosszúságon fekszik.  
Számítsátok ki a két hegycsúcs közötti távolságot földrajzi fokokban( szélesség és 
hosszúság) kifejezve.   
 
 

6 pont 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Felicitări, ai terminat testul. Sunt convins că 
te-ai străduit să rezolvi toate cerințele și ne vom 
reîntâlni  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 aștept cu drag,  

Ionel 

mailto:concursterra2018@yahoo.com

