
 

 

Csorba György 

természettudományos 

feladatmegoldó verseny 

Földrajz 1. forduló 

 

Név:___________________________________________ 

Iskola:___________________________________________________________________________ö: 50p/ 

 

1. „Ezerarcú Latin-Amerika”                                                                                                                                      11p/ 

A tengeráramlások a hőmérséklet, a szelek a csapadék területi eloszlását módosítják. 

 

    - Írd a be az uralkodó a szelek  

      nevét, jelöld az irányukat! 

 

- Dél-Amerikában a hőmérséklet      - Rajzold a térképvázlatba megfe- 

 ………………. felé csökken.       lelő színnel a tengeráramlásokat! 

            

 

 

 

 

 

 

Az Amazonas-medence a Föld legcsapadékosabb tájainak egyike. 

Évi csapadék mennyiség:   ………………………….        Fő folyója:   ………………………………. 

 

 

- Rajzold be az Amazonas vízgyűjtő területét! 

 

- Jelöld be a földrészrész fő vízválasztóját! 

 

 



 

 2. Paleontológiai és petrológiai érdekességek                                                                                            12p/ 

Töltsd ki a keresztrejtvényt! 

1. Óidei hegységrendszer, tagja a Velencei-hegység is. 

2. Eben a korban emelkedett ki az Eurázsiai-hegységrendszer. 

3. A kontinensek magját alkotó szerkezeti egység, amely az előidőben keletkezett. 

4. Háromatomos oxigén, kialakulása a szárazföldi élet megjelenésének feltétele. 

5. Óidei hegységrendszer, tagja a Skandináv-hegység. 

6. Élőlények végleges eltűnése a Földről, földtörténeti korszakhatár kijelölői. 

7. Az ősmaradványok tanulmányozásának rendszerezésének tudománya. 

8. Az ősóceán hatalmas öble üledékeiből, épül fel az Eurázsiai-hegységrendszer. 

9. A Föld körül ősidőben kialakult, gázokból álló burok. 

10. Üledékes kőzet, anyaga a jégkorszak idején aprózódással keletkezett finomszemcsés por. 

11. Az egységes ősföld neve. 

12. Szerves eredetű üledékes kőzet, mészvázas élőlények maradványa. 
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3. „Képes geomorfológia”                                                                                                                    15p/ 

Töltsd ki a táblázatot az alatta lévő képeket is felhasználva! 

 
Táj, ország Az adott tájra jellemző információ (1 db) 

Hozzátartozó 

kép betűjele 

1.    

2.    

3.    

 

     A.      B.     C. 

 

                                                 

 

 

       

     D.     E.     F. 

 

 

 

 

        G.          H.      J. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



 

4. Szövegértési feladat. Saját ismereteid és a szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!                            12p/ 

 

„A Föld erdeinek egyharmadát az esőerdők teszik ki, ezek közül a legnagyobb a dél-amerikai Amazonas-

medencében található. Esőerdők - bár nem olyan nagy kiterjedésűek - találhatók még Afrikában, Délkelet-

Ázsiában, Ausztráliában és Közép-Amerikában is. Ezek együttes területe nagyjából megegyezik az 

amazonasi erdőkével. A trópusi esőerdőkben az időjárás évszakról-évszakra alig változik, ez a Föld 

legegyenletesebb éghajlatú tája. Rendszeresen esik az eső, az évi csapadékmennyiség 2000 és 4000 mm, napi 

átlaghőmérséklet 26 Co körül mozog, a levegő páratartalma igen magas. A trópusi esőerdők a földi élet 

paradicsomai, burjánzik bennük az élet, Föld tüdejének is szokták nevezni őket, mivel hatalmas felületükkel 

csökkentik a légkör szén-dioxid szintjét, rengeteg oxigént termelnek, sőt a légkörben található port is 

megkötik a levelek felületén. 

Sajnos az emberi mohóság és ostobaság veszélybe sodorta az esőerdők létét. Az erdőirtás napjainkban 

meghaladja az évi 200 000 km2-t. Az amazóniai esőerdők eredeti területükből már mintegy 25%-ot 

vesztettek, ez az emberi beavatkozások miatt megkezdődött folyamatoknak köszönhető. A pusztulás okai a víz 

körforgási folyamatának megváltozásában és az egészséges növényzet csökkenésében keresendők. Mivel a 

víznek a légkörbe történő visszatérése nagymértékben függ a növényzettől, az utóbbi időben az erdők 

vízháztartása eléggé instabillá vált.” 

 

Kik és milyen céllal pusztítják az esőerdőt?   

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

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

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Miért gond az emberiségnek az esőerdő pusztítása? 

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

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

 

A Föld erdeinek hány százaléka esőerdő? 

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

 

A Föld globális problémáinak leküzdésére számos világszervezet jött létre. Nevezz meg hármat! 

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

Évente az emberi tevékenységnek köszönhetően mekkora területet érint az erdőírtás? 

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

 Milyen jelenlegi katasztrófáról hallottál, ami a cikkhez kapcsolódik? 

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

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


