
 

 

Csorba György 

természettudományos 

feladatmegoldó verseny 

Földrajz 2 forduló 

 

Név:___________________________________________ 

Iskola:___________________________________________________________________________ö: 50p/ 

1. Skandinávia.                                                                                                                                            18p/ 

Nevezd meg a számmal jelölt országokat a fővárosukkal együtt! 

1…………………………………. és …………………………. 

2………………………………… és ………………………….. 

3………………………………… és ………………………….. 

4………………………………… és ………………………….. 

5………………………………… és ………………………….. 

Melyik országra ismersz a képek alapján? Írd a kép alá a 

megfelelő országot! 

…………………………..                 …………………………… 

                                                                                                                  

…………………………                   ……………………………            ………………………………           

 

 

   

 

……………………………………     ………………………………        …………………………….. 



2. „Kontúr Európa”                                                                                                                                    12p/ 

Melyik Európai országra ismersz az országhatáros kontúrrajz alapján? 

 

                           

……………………………..            …………………………..          ………………………………… 

 

 

 

 

 

  

…………………………….              …………………………….   …………………………………. 

Melyik fent megnevezett országra ismersz a leírás alapján? 

Itt található az 1100 méteres lakóépület, ami a leghosszabb világon   

Benelux-állam  

Balti-állam  

500 éves afrikai enklávéja Ceuta és Melilla  

Olasz neve Capodistria  

Az európai bölény utolsó állománya itt maradt fent  

 

3. Szövegértési feladat.  Saját ismereteid és a szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!                               13p/ 

A világ gyümölcstermelésében és -fogyasztásában a banán vezet, amelyet a 

rendszerváltás előtt csupán a téli ünnepek alkalmával lehetett kapni, és akkor 

is hosszú sorokban várta mindenki, hogy egy vagy esetleg két kilót 

vásárolhasson belőle. Mára ez a gyümölcs már nélkülözhetetlen szereplőjévé 

vált a hazai élelmiszerboltok kínálatának. Az elmúlt évtizedek vezető 

banántermelő országaiból a hazai boltokban nem sok árut lehetett látni. Ezek 

pedig India, Brazília és természetesen Kína. Őket követi Ecuador és a Fülöp-

Szigetek. A legnagyobb exportőr országok listáját közép- és dél-amerikai 

országok vezetik. Az elmúlt évtizedek átlagában Ecuador a világ vezető értékesítője a globális piacon. A 

hazai boltokból nem csupán az ecuadori áru ismert, de a rangsor többi országa is, hiszen a sorrend Costa 

Ricával, Kolumbiával, majd Guatemalával folytatódik. Érdekessége, hogy az elmúlt évtizedek átlagában a 

top 5-ben csupán egy nem közép-amerikai ország foglal helyet, az ötödik helyen székelő Fülöp-Szigetek.  

A világon a második legnagyobb termeléssel és fogyasztással rendelkező gyümölcse már a hazai 

termelőket is foglalkoztatja, hiszen ez a gyümölcs az alma. A gyümölcsök nemzetközi piacán az almát a 

szőlő követi, majd a narancs és a hazánkban kevésbé elterjedt mangó áll a legelterjedtebb 5 gyümölcs 

rangsorának az élén. Az almán és a szőlőn kívül, éghajlati adottságaink miatt, hazánk a 10 leggyakoribb 

gyümölcsfaj közül a 8. helyen álló körtét, illetve a 10. helyen álló őszibarackot/nektarint tudja még 



termeszteni. A top 20 sem hoz nagy előretörést a hazai termesztés szempontjából, hiszen csupán a 13. 

szilva, a 16. eper, a 19. sárgabarack és a 20. cseresznye termesztésével tudunk ágazati szinten foglalkozni. 

A szövegben szereplő államok közül melyik országok tartoznak a „banánköztársaságok” közé? 

……………………………………        ……………………………………..         …………………………... 

Miért fontos hogy a második helyen az alma áll? ……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nevezz meg egy fontos almatermelő magyar tájat!............................................................................................. 

Milyen éghajlaton termeszthető? 

banán……………………………………………..              narancs……………………………………………. 

alma………………………………………………             mangó……………………………………………... 

szőlő……………………………………………...             körte……………………………………………….. 

Írj két példát a történelmi szőlő-borvidékünkre! ……………………………….. és ………………………….. 

 

4. „Európai disznólkodás”                                                                                                                            7p/ 

Híres húsipari termékek egy- egy városhoz, országrészhez vagy országhoz kötődnek. Töltsd ki a táblázatot!  

 

 

 

                        A 

 

 

                                                                                                                                  B 

 

                                                                                                                                C 

                                                                            D 

                                                     

                                                E 

 

                                            F 

 

                    G 

 

 

 

 

bacon - szalonna  

 

sonka  

 

 

 

virsli  

 

felvágott  

 

 

 


