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Tűzön-vízen át – online földrajzverseny 
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 

2018-19. tanév II. félév 
 

Döntő, írásbeli forduló – KÖZÉPISKOLA 
 
 

1. Igaz vagy hamis, amit látsz? (4 pont) 
A képen látható és a diagramon ábrázolt éghajlat határán húzódik a hóhatár.  
Írj a négyzetbe I betűt, ha igaz, H betűt, ha hamis az állítás!  
 

     
                                                                                                                  (évi középhőmérséklet)  (évi átl. csapadékmennyiség) 

 

   Indokold a válaszodat! 
 

  ................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................. 

 
2. Igaz vagy hamis az állítás? (1 pont) 
      A jobb oldalon lévő növény termesztése miatt következhetett be a bal oldalon látható folyamat. 

Írj a négyzetbe I betűt, ha igaz, H betűt, ha hamis az állítás!  
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3. Hol járunk? (2 pont) 
Melyik két övezetben vagyunk, ha a területen a folyók évi vízjárását ilyennek tapasztaljuk? 

 

A. övezet   
                                tavasz             nyár              tél 
 

B. övezet   
                                           tavasz             nyár                 ősz                 tél 

 
        A ......................................................... övezet 
         
        B. ........................................................ övezet 
 
 
4. Keresd a párját! (6 pont) 

Melyik övre vagy területre jellemzőek a felsorolt környezetkárosodások? Írd a károsodások 
mellé a hely betűjelét!  

 
A. hideg mérsékelt öv, B. szárazföldi terület, C. átmeneti öv, D. mediterrán terület, E. sarkköri 
öv, F. térítői öv 

fenyőerdő-pusztítás              talajerózió                   túllegeltetés              bozóttüzek 
  
 
5. Keress logikai kapcsolatot! (4 pont) 

Párosítsd a jobb oldali fogalmakat a bal oldaliakkal! Olyan párokat keress, amelyek azonos 
nagyságrendű (hierarchiaszintű) fogalmak! Nem biztos, hogy minden fogalom párra talál. 

 
A. forró 
B. állandóan fagyos 
C. függőleges földrajzi övezetesség 
D. valódi mérsékelt 
E. szélsőségesen szárazföldi 

 1. forró övezeti sivatagi 
2. átmeneti 
3. mérsékelten szárazföldi 
4. hideg 
5. monszun 
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6. Merre utaztunk? (13 pont) 

Figyeld meg a képeket, és állapítsd meg, melyik földrajzi övben vagy területen/vidéken 
készülhettek! (Nem kontinenst, tájat, országot kell megnevezned, hanem csak övezetességi 
fogalmakkal válaszolhatsz.) Indokold, hogy mi alapján azonosítottad! 

 
A.                                                 B.                                                      C. 

   
 

      D.                                                     E.                                                      F.            

   
 

 Öv/terület/vidék Indoklás 

A.   
 

B.   
 

C.   
 

D.   
 

E.   
 

F.   
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7. Merre változik? (7 pont) 
       Mely földrajzi jellemző térbeli változását   
       mutatja az ábra? Válaszd ki a megfelelőt! 
 
       a. évi középhőmérséklet 
       b. népsűrűség 
       c. évi csapadékmennyiség 
       d. napi hőingadozás 
       e. művelhető földterületek nagysága 
 

 
                              kontinensek           hegységek 

       Magyarázd meg a változás térbeli alakulását! 
 

       a kontinensen: ............................................................................................................. 

       a hegységben: ............................................................................................................. 

 
8. Értelmezd! (4 pont) 

A legutóbbi nyáron (is) hatalmas tüzek pusztítottak Görögországban, Spanyolországban, 
Olaszországban, Kaliforniában. Magyarázd meg, hogy mi az oka! (A szándékos emberi 
károkozástól most tekints el!) Rendezd logikai sorba az értelmezésedet! 

 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
Elért összes pontszám:  40 /     pont

A népsűrűség változása az övezetességi 
rendszerben

Ny K
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