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1. elődöntő – ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 
Választásos feladatok 
Előfordulhat, hogy egy kérdésre több jó válasz is van. 
 
1. Melyik a helyes sorrend a kontinensek területe alapján? 

a. Afrika < Amerika < Antarktika 

b. Ausztrália és Óceánia < Afrika < Amerika 

c. Antarktika < Ausztrália és Óceánia < Afrika 

d. Amerika < Afrika < Ausztrália és Óceánia 

 

2. Mennyi csapadék hullik az antarktiszi jégsivatagokban átlagosan egy év során? 

a. 500 mm-nél több 

b. 200 mm-nél kevesebb 

c. 200–400 mm 

d. 400–500 mm 

 

3. Mi jellemző Afrika vízhálózatára? 

a. Afrikában nagyobb a belső lefolyású terület, mint ahonnan a folyók a világtengerbe 

vezetik  a vizüket.  

b. Afrika folyói időszakos hálózatot alkotnak. 

c. Afrikában a folyók a kontinens belsejéből a pereme felé folynak. 

d. Afrika nagy folyóin sok a zuhatag. 

 

4. Hogyan alakult ki az Afrikát Ázsiától elválasztó Vörös-tenger medencéje? 

a. két óceáni kőzetlemez egymástól való eltávolodásával 

b. kontinentális kőzetlemez kettéválásával és a lemezdarabok egymástól való 

eltávolodásával 

c. két kontinentális kőzetlemez közeledésével 

d. a forgolódó kőzetlemezek közötti terület egyre szűkebbé válásával 

 

5. Mely növényeket termesztik a latin-amerikai ültetvényeken? 

a. cukornád, szója, kaucsuk 

b. kávé, gyapot, banán 

c. kaucsuk, szőlő, alma 

d. dohány, búza, narancs 

 

6. Hol helyezkedik el a Föld legmélyebb pontja? 

a. ahol két óceáni kőzetlemez távolodik egymástól 

b. ahol két óceáni kőzetlemez találkozik egymással 

c. ahol két kontinentális kőzetlemez találkozik egymással 



d. ahol egy óceáni kőzetlemez pereme egy kontinentális kőzetlemez pereme alá bukik 

 

7. Miért csökken a Csád-tó területe? 

a. Mert a Csád-tó környéke folyamatosan emelkedik.  

b. Mert a partvidékre telepedett nagyszámú lakosság elöntözi a tó vizét. 

c. Mert olyan iparágak telepedtek a partvidékére, amelyek sok vizet igényelnek. 

d. Mert a tó környéke már elsivatagosodott. 

 

8. Mi a hasonlóság a pigmeusok és a busmanok között? 

a. alacsony termetűek 

b. esőerdőlakó népek 

c. közép-afrikai népek 

d. pásztorkodó népek 

 

9. Hány év az átlag életkor Afrikában? 

a. 40 év körül 

b. 20 év alatt 

c. 30 év körül 

d. 50 év felett 

 

10. Mely növényeket termesztik a térítői övben? 

a. édesburgonya, gyapot, kókusz 

b. manióka, kakaó, földimogyoró 

c. datolyapálma, gabonafélék, zöldségfélék 

d. köles, kávé, tea 

 

11. Melyik kontinens területéhez hasonló méretű az Amazonas vízgyűjtő területe? 

a. Afrika 

b. Ausztrália 

c. Európa 

d. Antarktika 

 

12. Mely USA-beli városoknak hasonló a gazdasági szerkezetük? 

a. New York és Atlanta 

b. Houston és Chicago 

c. Miami és Seattle 

d. San Francisco és Boston 

 

13. Melyik városban kiemelkedő jelentőségű az autógyártás? 

a. Santos 

b. Mexikóváros 

c. São Paulo 

d. Los Angeles 

 



14. Mely tájak rokonai egymásnak (szerkezetük alapján)? 

a. Atlasz, Andok, Sziklás-hegység 

b. Szahara, Nyugat-Ausztráliai-ősföld, Kanadai-tóvidék  

c. Amazonas-medence, Nyugat-Ausztráliai-ősföld, Kongó-medence 

d. Nagy-Vízválasztó-hegység, Atlasz, Andok 

 

15. Melyik táj a párja az Appalache-hegységnek? 

a. Andok 

b. Kárpátok 

c. Nagy-Vízválasztó-hegység 

d. Atlasz 

 

16. Miért kapta az óceániai Melanézia szigetcsoportja „fekete szigetek” elnevezést? 

a. fekete mészkőből állnak 

b. sötét színű vulkáni kőzetekből állnak 

c. sűrű, sötét erdő borítja azokat 

d. körülöttük nagyon mély, ezért sötét a tenger 

 

17. Hol duplázódik meg leggyorsabban a népességszám? 

a. Latin-Amerikában 

b. Afrikában 

c. Ausztráliában 

d. Európában 

 

18. Melyek Latin-Amerika legjelentősebb kőolajexportáló országai? 

a. Venezuela, Panama 

b. Brazília, Mexikó 

c. Argentína, Chile 

d. Venezuela, Mexikó 

 

19. Mit ábrázol a műholdfelvétel?  

 
a. homokbuckavidéket 

b. fakitermelő telepeket 

c. tóvidéket, ahol a tavak medencéjét a jégtakaró vájta ki 

d. a télről maradt jégfoltokat 

 

 



20. Melyik város fekszik az észak-amerikai „napfényövezetben”? 

a. Los Angeles 

b. Miami 

c. New York 

d. San Francisco 

 

21. Melyik állítás igaz? 

a. Kaliforniában azért olyan meleg az éghajlat, mert a félsziget partjait meleg tengeráramlás 

fűti. 

b. Kanada keleti részének éghajlatát az északról betörő hideg légtömegek és egy hideg 

tengeráramlás alakítja. 

c. Az Appalache-hegység megakadályozza, hogy délkeletről meleg légtömegek áramoljanak 

a Mississippi-alföldre. 

d. Észak-Amerika belső területeire akadálytalanul áramlik be az északi hideg és a nyugati 

nedves légtömeg. 

 

22. Mekkora a városi lakosság aránya Brazíliában? (Az országban 171 millióan élnek városokban.) 

a. több mint 90% 

b. több mint 80% 

c. kevesebb mint 50% 

d. 70% körüli 
 

23. Miért változik nyáron mocsárvidékké a Jeges-óceánba ömlő folyók torkolatvidéke? 

a. Mert nyáron bővizűek, sok vizet szállítanak. 

b. Mert nyáron elszaporodik bennük a növényzet. 

c. Mert a hideg övezetben nyáron felolvad a télen fagyott felszín. 

d. Mert nyáron sok hordalékot szállítanak, ami miatt elgátolódik a torkolatvidékük. 

 

24. Válaszd ki a legnagyobb területű latin-amerikai országhoz tartozó topográfiai fogalmakat! 

a. Rio de Janeiro 

b. Mexikóváros 

c. São Paulo 

d. Panama 

 

25. Hol van az Apple világcég központja? 

a. a Szilícium-völgyben 

b. a Floridai-félszigeten 

c. az USA északkeleti parvidékénének összefüggő városövezetében 

d. a Mississippi-alföld és az Appalache-hegység találkozásánál 

 

26. Melyik állítás igaz? 

a. Ausztráliát döntően európai bevándorlók leszármazottjai lakják. 

b. Afrika és  Ausztrália partvidéke tagolatlan. 



c. Az afrikai Nílus és az ausztráliai Darling nagy évi csapadékmennyiségű területen erednek, 

így a sivatagon is képesek „átvánszorogni”. 

d. Afrika és Ausztrália legnagyobb területeinek éghajlatát a passzátszél-rendszer alakítja. 

 

27. Melyik két táj éghajlata azonos? 

a. Paraná-alföld – Nagy-Artézi-medence 

b. Szahara – Nagy-homoksivatag 

c. Amazonas-medence – Kongó-medence 

d. Brazil-felföld – Préri 

 

28. Ha felületesen összehasonlítjuk az atlaszban az észak-amerikai domborzati térképen a Nagy-

tavak, a Magyarország domborzata térképen pedig a Balaton területét, hasonló méretűnek 

látszanak. Hogyan lehetséges ez? 

a. A térképek torzítanak, ezért az északabbra lévő területek kisebbnek látszanak az atlasz 

térképein. 

b. Eltérő méretarányú térképeken ábrázolták azokat. 

c. Nem azonos idejű állapotot ábrázol a két térképlap. 

d. Az atlasz térképei nem a valós arányokat mutatják. 

 

29. Miben közös az amerikai ültetvényes gazdálkodás és a farmgazdálkodás? 

a. fő céljuk az árutermelés 

b. nagyüzemi gazdálkodás 

c. csak növénytermesztéssel foglalkoznak 

d. bérmunkásokkal dolgoztatnak 

 

30. Miért bányásznak sokféle fémércet Ausztráliában? 

a. Mert a fedetlen ősföldek gazdagok vas-, réz-, arany- és ezüstércben. 

b. Mert a vulkanikus eredetű Nagy-Vízválasztó-hegység ércekben gazdag. 

c. Mert az ősföldek a bauxitképződés fő területei. 

d. Mert az ősföldek az uránércképződés fő területei. 

 

31. Melyik állítás nem igaz az USA világgazdasági szerepére? 

a. A világtermelés egyötöd részét az USA adja. 

b. A világgazdaság vezető hatalma volt a 20. században. 

c. A világon kitermelt ásványi nyersanyagok és energiahordozók közel háromnegyed részét 

az USA fogyasztja el. 

d. Az USA-nak a világ pénzügyi folyamataiban nagyhatalmi szerepe van. 

 

32. Miért küzd ivóvízhiánnyal Afrika? 

a. Mert a kontinens nagy részén sivatagok uralkodnak. 

b. Mert a kontinens kevés faanyagát tűzifaként elégetik. 

c. Mert a csapadék eloszlása egyre szélsőségesebb a kontinensen. 

d. Mert a hatalmas felszín alatti vízkészlet kitermelésére nincs elég pénz. 

 



Igaz-hamis feladatok 
 
1. Ausztrália szénhidrogénekben a leggazdagabb kontinens. H 

2. Afrika legmagasabb csúcsa a Kilimandzsáró. H  

3. A Föld legnagyobb területű szigete, Grönland bár Észak-Amerika közelében van, de 

fennhatósága miatt Európához tartozik. I 

4. Afrika két legnagyobb tava, a Tanganyika- és a Viktória-tó medencéje azonos módon keletkezett. 

H 

5. Az afrikai hegyvidéki pásztorok télen az alacsonyabban fekvő völgyekben legeltetik az állataikat. 

I 

6. Észak-Amerika belső területeinek jellegzetes forgószele a hurrikán. H 

7. A Kordillerák és az Atlasz ugyanannak a hegységképződési folyamatnak a következménye. H 

8. Észak- és Dél-Amerikában ugyanazoknak az országoknak voltak gyarmataik az 1700-as években. 

H 

9. Az afrikai parasztgazdaságok és ültetvények árutermelő gazdaságok. I 

10. Latin-Amerikában a legnagyobb a városi népesség aránya a Földön. I 

11. Afrika legjelentősebb vízerőműve a Níluson épült. I 

12. Az Amazonas-medence tengeröböl feltöltődésével keletkezett. I 

13. Teleki Sámuel az egyetlen magyar személy, akinek a nevét máig őrzi Afrika térképe. I 

14. Az Északi-sarkvidék területe nagyobb, mint a Déli-sarkvidéké. H 

15. Kapás földműveléssel általában jó terméseredmények érhetők el. H 

 
Rövidválaszos feladatok 
 
1. Mi a neve a folyamatnak, amely során egyre jobban terjeszkedik a városok területe és nő a 

városokban lakók száma. városodás 

2. Mi a neve az észak-amerikai magányos településeknek és gazdaságoknak? farm 

3. Mi a neve az egy országban egy év alatt előállított új termékek és szolgáltatások értékének? GDP 

/ bruttó hazai termék 

4. Mi a neve az afrikai időszakos vízfolyások medrének? vádi 

 
Összpontszám: 60 pont



 
Tűzön-vízen át – online földrajzverseny 

ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 
2020-21. tanév I. félév 

 
2. elődöntő – ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
Választásos feladatok 
Előfordulhat, hogy több jó válasz is van egy kérdésre. 
 
1. Melyik helyes sorrend a kontinensek népességszáma alapján? 

a. Észak-Amerika < Latin-Amerika < Afrika 

b. Afrika < Észak-Amerika < Ausztrália és Óceánia 

c. Észak-Amerika < Afrika < Latin-Amerika 

d. Ausztrália és Óceánia < Afrika < Észak-Amerika 

 
2. Mennyi só van átlagosan a világtenger vizében? 

a. minden literében 3,5 dkg 

b. minden literében 35 dkg 

c. 1 gramm minden 35 literében 

d. 10 gramm minden 350 deciliterében 

 

3. Hol a legnagyobb a népsűrűség Afrikában? 

a. az Atlasz északi lejtőin 

b. a Nílus völgyében 

c. a Kongó-medencében 

d. a Dél-afrikai-magasföldön 

 

4. Mi a cunami? 

a. tenger alatti vulkánkitörés 

b. pusztító erejű árhullám 

c. tenger alatti földrengés 

d. a partot elérő sebesen rohanó és feltorlódó hullámzás 

 

5. Melyik „leg” igaz a Déli-sarkvidék kontinensére? 

a. a legszárazabb földrész 

b. a legtagoltabb partvidékű földrész 

c. a legnagyobb áltagmagasságú földrész 

d. a legszélcsendesebb földrész 

 

6. Hol van a Coca-Cola világcég központja? 

a. a Nagy-tavak menti iparvidéken 

b. az USA déli körzetében, az Appalache-hegység lábánál 

c. a Kaliforniai-félszigeten 

d. Florida tengerpartján 

 



7. Miért zuhatagosak Afrika nagy folyói? 

a. Mert a kontinens ősföldje vetődéssel feldarabolódott különböző magasságú rögökből áll. 

b. Mert a folyók nagyon sok vizet szállítanak. 

c. Mert az árokrendszer belső peremén nagyok a szintkülönbségek. 

d. Mert a sivatagok peremére érve hirtelen lecsökken a folyók esése. 

 

8. Mi az okai a szaharai nagy kő- és homoksivatagok kialakulásának? 

a. a nagy évi hőingás 

b. a nagyon erős napsugárzás  

c. a szinte állandóan erős szél 

d. a rendszeres heves zivatarok 

 

9. Melyik nem jelentős mezőgazdasági terménye Brazíliának? 

a. kávé 

b. cukornád 

c. banán 

d. papaja 

 

10. Melyik országnak volt a legnagyobb gyarmati területe Afrikában? 

a. Franciaországnak 

b. Belgiumnak 

c. Spanyolországnak 

d. Portugáliának 

 

11. Miért gyakori jelenség a tornádó Észak-Amerikában? 

a. Mert a domborzat nem akadályozza nyugatról a párás, keletről pedig a száraz tengeri 

levegő beáramlását, így a kontinens közepén a levegő felfelé tör. 

b. Mert a kontinens alakja miatt a belseje felett a levegő örvényleni kezd. 

c. Mert a domborzat nem akadályozza északról a hideg, délről a meleg légtömegek 

beáramlását, és amikor találkoznak, a levegő hevesen feláramlik. 

d. Mert a trópusi tengerek felett képződő légörvények a szárazföld felé törnek, és a 

környezetükből magukba szippantják a levegőt. 

 

12. Melyik város fekszik az USA-ban a gabonatermesztési övben? 

a. Chichago 

b. Boston 

c. Los Angeles 

d. Houston 

  

13. Mik az afrikai éhínség okai? 

a. A földműveléshez csak a termőföldek felégetésével juthatnak. 

b. Az erdőterületek nagy részét kiirtották. 

c. A nomád népek egyre kevesebb állatot tartanak. 

d. Az éghajlat egyre szárazabbá és kiszámíthatatlanabbá válása. 



 

14. Melyik helyes logikai lánc? 

a. népességrobbanás –› a vidék nem tudja ellátni a népességet –› a népesség a városokba 

áramlik 

b. elégtelen oktatás –› sok analfabéta –› népességrobbanás 

c. segélyek –› népességrobbanás –› élelmezési problémák 

d. népességrobbanás –› elégtelen egészségügy –› magas halandóság 

 

15. Miben hasonló az égető gazdálkodás és az ugaroltató gazdálkodás? 

a. időszakosan pihentetik a termőföldek egy részét 

b. az erdő felégetésével jutnak művelhető földterülethez  

c. ha a talaj kimerült, akkor a korábban még nem művelt területeket kezdik művelni 

d. művelhető földterülethez az erdő kivágásával jutnak 

 

16. Melyek csúcstechnológiai iparágak az USA-ban? 

a. űrkutatás, telekommunikációs iparágak, számítástechnikai ipar 

b. telekommunikációs ipar, gyógyszeripar, turizmus 

c. vegyipar, internettechnológia, atomenergia-ipar 

d. autógyártás, pénzügyi szolgáltatások, elektronikai ipar 

 

17. Mely növényeket termesztik az egyenlítői övben? 

a. kukorica, gyapot, gabonafélék 

b. manióka, kakaó, olajpálma 

c. datolyapálma, gabonafélék, gyümölcsök 

d. köles, kávé, földimogyoró 

 

18. Melyik táj vízválasztó? 

a. Andok 

b. Appalache 

c. Kanadai-tóvidék 

d. Sziklás-hegység 

 

19. Mely tájak rokonai egymásnak keletkezésük alapján (a képződési idő nem számít)? 

a. Andok, Nagy-Vízválasztó-hegység, Atlasz 

b. Kongó-medence, Amazonas-medence, Ausztráliai-alföld 

c. Kanadai-ősföld, Szahara, Afrikai-árokrendszer 

d. Préri, Brazil-felföld, Nílus-völgy 

 

20. Mit ábrázol a kép? 



 
a. művelt földterületeket 

b. UFO-k által készített gabonaköröket 

c. haltenyésztő telepeket 

d. lakóközösségek telepeit 

 

21. Melyik táj a párja a Nagy-Artézi-medencének vízkészlet szempontjából? 

a. Mississippi-alföld 

b. Szahara 

c. Transzantarktiszi-hegység 

d. Amazonas-medence 

 

22. Melyik állítás igaz? 

a. Hazánkban több tornádó fordul elő évente, mint az Amerikai Egyesült Államokban. 

b. Az Appalache-hegységtől nyugatra a hurrikánok, keletre pedig a tornádók okoznak 

rendszeresen komoly károkat. 

c. A tornádók az erősen felmelegedő és feláramló levegő szívóhatása miatt alakulnak ki 

Észak-Amerika északi részén. 

d. Észak-Amerikában a nyugati és a keleti tengerparttal párhuzamosan futó hegyláncok 

akadályozzák az óceán mérséklő hatásának érvényesülését. 

 

23. Hol húzódik a Száhel-öv? 

a. az Atlanti- és az Indiai-óceán között Afrika teljes területén 

b. a Baktérítő mentén Ausztrália teljes széleségében 

c. a Szaharától délre Afrika teljes szélességében 

d. a Kongó-medence peremén 

 

24. Mivel magyarázható, hogy a Colorado folyó vize nem mindig éri el a Kaliforniai-öblöt? 

a. Túl rövid a folyó. 

b. Mérsékelt övezeti sivatagi területen folyik keresztül. 

c. Nagyon kicsi az esése. 

d. Erős nyugatias szelek visszanyomják a vizét. 

 

25. Mit jelent a monokultúra kifejezés? 

a. az ország népessége kulturális értelemben egységes 

b. az állattenyésztés nagy területeken azonos módszerekkel történik  

c. hatalmas földterületeken csak egy-két féle növényt termesztenek 

d. a földeken azonos kultúrájú emberek dolgoznak 

 



26. Melyek az USA déli körzetének fő termékei? 

a. műanyagok, bőrtermékek, telekommunikációs eszközök 

b. űrkutatási eszközök, atomenergia, gyógyszerek 

c. szoftverek, távközlési eszközök, számítógépek 

d. űrkutatási eszközök, film, műtrágya 

 

27. Miből származik az Északi-sarkvidéken található jég? 

a. a tengervíz megfagyásából 

b. a levegő páratartalmának kifagyásából 

c. a szárazföldi hó tömörödéséből 

d. a környező kontinenseken keletkezett jégtakaró leszakadásából 

 

28. Melyik állítás igaz? 

a. Afrika népsűrűsége nagyobb, mint Amerikáé. 

b. Afrikában több a kiskorú, mint Észak-Amerikában. 

c. Dél-Amerikában többen laknak városokban, mint Észak-Amerikában. 

d. A kontinensek közül Afrikában növekszik a leggyorsabban a népesség száma. 

 

29. Melyik állítás igaz? 

a. Ausztráliában az évi csapadékmennyiség nyugat–keleti irányban változik, a kontinens 

belsejében a legkevesebb. 

b. A Nagy-Artézi-medence vízfolyásainak erősen ingadozik a vízjárásuk. 

c. Az Andokban függőleges földrajzi övezetesség jellemző. 

d. Az Antarktikán nincs talajtakaró. 

 
Igaz-hamis feladatok 

 
1. Az Afrikai-árokrendszernek és a Vörös-tenger medencéjének a kialakulása ugyanannak a 

folyamatnak az eredménye. I 

2. A Nagy-homoksivatagban akkor van nyár, amikor a Dekkán-fennsíkon.   H 

3. A Guyanai-hegyvidék és a Brazil-felföld ugyanannak a szerkezetnek a két része. I 

4. Kb. 200 millió évvel ezelőtt Észak-Amerika egy kontinenst alkotott Afrikával. H 

5. A farm speciálisan amerikai gazdaság. H 

6. A földrajzi övezetesség rendszere Észak-Amerikában és Dél-Amerikában szinte teljesen azonos, 

mintha vízszintesen tükrözték volna. H 

7. A Mississippi-alföld korábban tengeröböl volt, amit a folyók töltöttek fel hordalékukkal. I 

8. Az afrikai és az észak-amerikai vízerőművek azonos elven hasznosítják a folyóvíz energiáját. I 

9. Az észak-amerikai Nagy-tavak és az Afrikai-árokrendszer tavai hasonló módon alakultak ki. H 

10. A banánköztársaságok egyoldalú gazdaságú, csak banántermesztésből élő országok. H 

11. Az országok gazdasági fejlettségét az egy főre vetített bruttó hazai termék alapján állapítják meg. 

I 

12. Az égető-talajváltó gazdálkodás az átmeneti övben jellemző. H 

13. Az afrikai nomád állattartók csak azért tartanak egyre több állatot, hogy tudják etetni a gyorsan 

növekvő népességet. H 



14. A Dél-afrikai Köztársaság nyersanyagokban gazdag ország, így exportbevételeinek több mint 

egynegyed része nyersanyagok eladásából származik. I 

15. Nigériában és Egyiptomban megközelítően azonos a mezőgazdaságban dolgozók aránya. H 

 
Rövid válaszos feladatok 
 
33. Mi a neve annak az összefüggő településegyüttesnek, amit a nagyváros és annak elővárosai 

alkotnak? – agglomeráció 

34. Mi a neve annak a folyamatnak, amely során a vidéki településeken is egyre inkább a városi 

életmód jellemző, lakosságuk ugyanazokat a szolgáltatásokat, infrastruktúrát tudja igénybe 

venni, mint a városiak. városiasodás 

35. Mi a neve annak a gazdasági mutatónak, ami kifejezi, hogy a munkavállalók milyen arányban 

dolgoznak az egyes gazdasági ágazatokban? foglalkoztatási szerkezet 

36. Mi a neve a gyűrű alakú korallszigetnek? atoll 

 

 

Összpontszám: 60 pont



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

2020-21. tanév I. félév 

 
Döntő, írásbeli forduló – ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
1. Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján!  

a. A szárazföld belsejéből vándorló és a tengerbe szakadó nagy jégdarab. 
 

fogalom: .............................................................................. 

b. Olyan sok állat legeltetése egy területen, amely meghaladja a terület eltartóképességét, 
ezért különösen a száraz területeken a terület növényzete nem képes megújulni, és az állatok 
taposásától a talaj elporosodik, könnyen elhordódik.   
 

fogalom: ............................................................................... 
2 pont/ ..... pont 

 
2. Ismerj rá a fogalomra a kép alapján!  

 

a.                                                                            b.  

  
 

gazdálkodási mód: .........................................   képződmény: .................................................. 

2 pont/ ..... pont 
 
3. Igaz vagy hamis? 

Döntsd el az állításokról, hogy igazak-e! Tegyél X-et a megfelelő rovatba! 
 

Állítások Igaz  Hamis 

a. Afrika, Ausztrália, Dél-Amerika és Antarktika hasonlóan gazdag 
ásványkincsekben, mert a földtörténet során együtt fejlődtek. 

  

b. Észak-Amerika hideg övezeti területein napjainkban a globális 
felmelegedés miatt sok metángáz szabadul fel a talajból, ami miatt 
tovább erősödik a felmelegedés. 

  

c. Az inuitok, az indiánok, az aboriginek és a tuaregek őslakos népek a 
kontinensükön. 

  

d. A farmokon a családok saját ellátásukra termesztenek növényeket és 
legeltetnek állatokat. 

  

e. Az Amerikai Egyesült Államok energiagazdálkodása atomerőműveken 
alapszik. 

  

 
5 pont/ ..... pont 



 
 

4. Keresd a párját! 
Találd meg a képekhez tartozó rajzokat! Írd a rajzok számát a betűk mellé! Egy betűnek nincs 
párja. 

A. – ......,  B. – ......,  C. – ......,  D. – ......,  E. – ...... 
 

A.  

 

1. 

 

B. 

 

2. 

 

C. 

 

3. 

 

D. 

 

4. 

 

E. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

4   pont/ ..... pont 



 

 
5. Adj rá magyarázatot! 

 

a. Minek köszönhető, hogy Ausztrália a legritkábban lakott az állandóan lakott kontinensek 

közül? ....................................................................................................................................... 

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

 

b. Mi az oka annak, hogy Afrika országainak többnyire egyenesek a határai? 

 

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

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

 

c. Minek a következménye, hogy Afrika lakosságának átlagéletkora nagyon alacsony?  

 

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

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

 

d. Mi az oka annak, hogy napjainkban mérséklődik az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági 
szerepe? 
 

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

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

4 pont/ ..... pont 

 

6. Sorbarendezés 
Rendezd sorba a mélységi, vastagsági, magassági adatokat! Írd a betűket a négyzetekbe! Kezdd 
a legkisebbel! 
 

A. az antarktiszi jégtakaró vastagsága, B. a könnyűbúvárok merülési határa a tengerben,  
C. az eddigi legmélyebb olajfúrás mélysége, D. a legnagyobb mélység az óceánban,  
E. a Föld legmagasabb aktív vulkánjának (Ojos del Salado, Andok) a magassága  
 

        –›           –›            –›           –› 

 
1 pont/ .... pont 

 

7. Láncalkotás 

Készíts logikai láncot a kifejezések felhasználásával! Törekedj arra, hogy minél több kifejezést 
felhasználj! Elég csak a betűjeleket használni. A fogalmak közötti kapcsolatokat nyilakkal jelöld! 
(A nyíl az októl a következmény felé mutasson!) 

 

A. természetes növényzet kiirtása, B. a népességszám nagy növekedése, C. egyre több állatot 
legeltetnek, D. elsivatagosodás, E. élelmezési válság, F. túllegeltetés, G. egyre kevesebb évi 
csapadék, H. kutak elapadása 

 
 

 
 

 
2 pont/ ..... pont 



 

8. Keresd a helyeset! 

Válaszd ki a helyes válaszokat! Karikázd be a megfelelő betűjeleket! 

a. Miért növekszik rohamosan az afrikai nagyvárosok népességének a száma? 

A. Mert a városi munka könnyebb, mint vidéken a földművelés.  

B. Mert a városokba települt az ipar, amihez ért a népesség. 

C. Mert a városokban több munkalehetőség van, mint vidéken. 

D. Mert a városokban tisztább, egészségesebb a környezet, mint vidéken.  
 

b. Honnan szerzi be az Amerikai Egyesült Államok az iparához szükséges ásványkincseket? 

A. Az érceket Latin-Amerikából és Kanadából, a kőolajat Mexikóból, Venezuelából és 

a Közel-Keletről. 

B. Az érceket Afrikából, a kőolajat Latin-Amerikából. 

C. Az érceket Chiléből és Brazíliából hozza be, de kőolajat nem kell külföldről 

vásárolnia. 

D. Az érceket Kanadából, a kőolajat Észak-Afrikából. 
 

c. Miért pusztulnak a korallzátonyok a Csendes-óceánban? 

A. A korallok számára nem kedvező az egyre melegedő tengervíz. 

B. A tömegturizmus miatt szennyeződik a tengervíz, amire nagyon érzékenyek a 

korallok. 

C. A korallpadok nem fejlődnek, ha a sok mozgás megzavarja a hullámzást. 

D. Egyre emelkedi az alapzat, amin a korallok élnek, így nagy tömegük a víz fölé 

kerül. 
 

d. Melyik felsorolásban vannak csak fejlett országok (az 1 főre jutó GDP alapján)? 

A. Ausztrália, Brazília, Egyiptom, USA 

B. USA, Argentína, Ausztrália, Kanada 

C. Brazília, Dél-afrikai Köztársaság, USA, Ausztrália 

D. Új-Zéland, USA, Brazília, Ausztrália 
 

e. Melyik gazdálkodási mód termel elsősorban eladásra? 

      A. kapás művelés 

 B. égető-talajváltó gazdálkodás 

 C. talajváltó-ugaroltató gazdálkodás 

D. ültetvényes gazdálkodás 
 

f. Mi a különbség az Északi- és a Déli-sarkvidék jege között? 

A. Az Északi-sarkvidék jege nyáron nagyrészt elolvad, a Déli-sarkvidéké viszont egész 

évben megmarad. 

B. A Jeges-óceánon főleg a tengervíz fagy jéggé, a Déli-óceánon úszó jég a belföldi 

jégtakaróról szakadt le. 

C. A Jeges-óceánon úszó jég a környező kontinensek belföldi jégtakarójából szakadt 

le, a Déli-óceánon pedig a vízből fagyott ki. 

D. A Jeges-óceán jege vastagabb, mint a Déli-óceáné. 

 
6   pont/ ..... pont 

 



 
 

9. Hasonlítsd össze! 
      Tegyél relációs jelet (>  / =  / <) az állítások közé! 
 

 

a. a forró övezet területe Amerikában  a mérsékelt övezet területe Amerikában 

b. az Amazonas vízgyűjtő területe  a Nílus vízgyűjtő területe 

c. az USA népességszáma  Brazília népességszáma 

d. a Szahara területe  az Amazonas-medence területe  

e. az átlagéletkor Latin-Amerikában  az átlagéletkor Afrikában 

5 pont/ ..... pont 
 

10. Ismerd fel a képeken látható jelenségeket!  

Nevezd meg az okaikat és a következményeiket is! Két-két okot és következményt írj! 
 

a. 

 

oka: 

 

– ........................................................................... 

– ........................................................................... 

 

következménye: 

 

– ...................................................................... 

– ...................................................................... 

 

 
b.  

 

oka: 

 

– ................................................................... 

– ................................................................... 

 

következménye: 

 

– ................................................................... 

– ................................................................... 

 

 
8 pont/ ..... pont 

 
 

Összpontszám: 40 pont/ ..... pont 
 

 
 



 

Döntő – megoldások 
 

1.  a. táblajéghegy (1), b. túllegeltetés (1) 2 pont 

2. a. kapás földművelés (1), b. atoll (1) 2 pont 

3. a. – H, b. – I, c. – I, d. – H, e. – H             5 pont 

 
4. 

 
A. – 4.,  B. – 3.,  C. – 2.,  D. – nincs,  E. – 1. 
 

5pont 

5. a. Nagy területeken vannak sivatagok. 

b. A gyarmatbirodalom szétesése után a volt gyarmattartók újraosztották 
az országok területét / mesterségesen húzták meg a határokat. 
 

c. Nagyon gyors a népességszaporodás. 

d. Csökken a gazdasági növekedés / a világ más térségei lendületesebben 
fejlődnek. 

4 pont 

 

6. 

 

B. –› A. –› E. –› C. –› D. /     B. –› A. –› E. –› D.–› C. 

A. az antarktiszi jégtakaró vastagsága (2000-4000 m), B. a könnyűbúvárok merülési határa 

a tengerben (40 m), C. az eddigi legmélyebb olajfúrás mélysége (10 683 m), D. a legnagyobb 

mélység az óceánban (10 994 m), E. a Föld legmagasabb aktív vulkánjának (Ojos del Salado, 

Andok) magassága (6880/6893 m) 

 
 

1 pont 

 

7. Bármely helyes lánc elfogadható. 2 pont 

 

8. a. – C.,   b. – A.,   c. – B.,   d. – B.,   e. – D.,   f. – B. 6 pont 

 

9. 

 

a. <,   b. >,   c. >,   d. >,   e.  > 

 5 pont 

10. a.  
Oka: gazdasági haszonszerzés / olcsó termelés; olcsó, sok kézi munkaerő / jó 
életkörülmények, rendezett környezet stb. gazdagok birtokolják az 
erőforrásokat 
Következménye: szegénység; rossz életkörülmények / leromlott környezet / 
erdőirtás 
b.  
Oka: vidéki szegénység; munkalehetőség hiánya / urbanizáció / elveszik a 
földeket a parasztoktól, élelmiszer termelésre kevesebb hely jut. alacsony 
jövedelmezőségű munkalehetőség az embereknek. 
Következménye: szegénység, rossz életkörülmények / leromlott környezet 
/ élelmiszerhiány, társadalmi-vagyoni különbségek  
Bármely más helyes ok vagy következmény megfogalmazása elfogadható. 
Az oknak és a következménynek azonban összhangban kell lennie 
egymással. 

 

 

 

 

8 pont 
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	c. Mert olyan iparágak telepedtek a partvidékére, amelyek sok vizet igényelnek.
	d. Mert a tó környéke már elsivatagosodott.
	8. Mi a hasonlóság a pigmeusok és a busmanok között?
	a. alacsony termetűek
	b. esőerdőlakó népek
	c. közép-afrikai népek
	d. pásztorkodó népek
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	15. Melyik táj a párja az Appalache-hegységnek?
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	16. Miért kapta az óceániai Melanézia szigetcsoportja „fekete szigetek” elnevezést?
	a. fekete mészkőből állnak
	b. sötét színű vulkáni kőzetekből állnak
	c. sűrű, sötét erdő borítja azokat
	d. körülöttük nagyon mély, ezért sötét a tenger
	17. Hol duplázódik meg leggyorsabban a népességszám?
	a. Latin-Amerikában
	b. Afrikában
	c. Ausztráliában
	d. Európában
	18. Melyek Latin-Amerika legjelentősebb kőolajexportáló országai?
	a. Venezuela, Panama
	b. Brazília, Mexikó
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	d. Venezuela, Mexikó
	19. Mit ábrázol a műholdfelvétel?
	a. homokbuckavidéket
	b. fakitermelő telepeket
	c. tóvidéket, ahol a tavak medencéjét a jégtakaró vájta ki
	d. a télről maradt jégfoltokat
	20. Melyik város fekszik az észak-amerikai „napfényövezetben”?
	a. Los Angeles
	b. Miami
	c. New York
	d. San Francisco
	21. Melyik állítás igaz?
	a. Kaliforniában azért olyan meleg az éghajlat, mert a félsziget partjait meleg tengeráramlás fűti.
	b. Kanada keleti részének éghajlatát az északról betörő hideg légtömegek és egy hideg tengeráramlás alakítja.
	c. Az Appalache-hegység megakadályozza, hogy délkeletről meleg légtömegek áramoljanak a Mississippi-alföldre.
	d. Észak-Amerika belső területeire akadálytalanul áramlik be az északi hideg és a nyugati nedves légtömeg.
	22. Mekkora a városi lakosság aránya Brazíliában? (Az országban 171 millióan élnek városokban.)
	a. több mint 90%
	b. több mint 80%
	c. kevesebb mint 50%
	d. 70% körüli
	23. Miért változik nyáron mocsárvidékké a Jeges-óceánba ömlő folyók torkolatvidéke?
	a. Mert nyáron bővizűek, sok vizet szállítanak.
	b. Mert nyáron elszaporodik bennük a növényzet.
	c. Mert a hideg övezetben nyáron felolvad a télen fagyott felszín.
	d. Mert nyáron sok hordalékot szállítanak, ami miatt elgátolódik a torkolatvidékük.
	24. Válaszd ki a legnagyobb területű latin-amerikai országhoz tartozó topográfiai fogalmakat!
	a. Rio de Janeiro
	b. Mexikóváros
	c. São Paulo
	d. Panama
	25. Hol van az Apple világcég központja?
	a. a Szilícium-völgyben
	b. a Floridai-félszigeten
	c. az USA északkeleti parvidékénének összefüggő városövezetében
	d. a Mississippi-alföld és az Appalache-hegység találkozásánál
	26. Melyik állítás igaz?
	a. Ausztráliát döntően európai bevándorlók leszármazottjai lakják.
	b. Afrika és  Ausztrália partvidéke tagolatlan.
	c. Az afrikai Nílus és az ausztráliai Darling nagy évi csapadékmennyiségű területen erednek, így a sivatagon is képesek „átvánszorogni”.
	d. Afrika és Ausztrália legnagyobb területeinek éghajlatát a passzátszél-rendszer alakítja.
	27. Melyik két táj éghajlata azonos?
	a. Paraná-alföld – Nagy-Artézi-medence
	b. Szahara – Nagy-homoksivatag
	c. Amazonas-medence – Kongó-medence
	d. Brazil-felföld – Préri
	28. Ha felületesen összehasonlítjuk az atlaszban az észak-amerikai domborzati térképen a Nagy-tavak, a Magyarország domborzata térképen pedig a Balaton területét, hasonló méretűnek látszanak. Hogyan lehetséges ez?
	a. A térképek torzítanak, ezért az északabbra lévő területek kisebbnek látszanak az atlasz térképein.
	b. Eltérő méretarányú térképeken ábrázolták azokat.
	c. Nem azonos idejű állapotot ábrázol a két térképlap.
	d. Az atlasz térképei nem a valós arányokat mutatják.
	29. Miben közös az amerikai ültetvényes gazdálkodás és a farmgazdálkodás?
	a. fő céljuk az árutermelés
	b. nagyüzemi gazdálkodás
	c. csak növénytermesztéssel foglalkoznak
	d. bérmunkásokkal dolgoztatnak
	30. Miért bányásznak sokféle fémércet Ausztráliában?
	a. Mert a fedetlen ősföldek gazdagok vas-, réz-, arany- és ezüstércben.
	b. Mert a vulkanikus eredetű Nagy-Vízválasztó-hegység ércekben gazdag.
	c. Mert az ősföldek a bauxitképződés fő területei.
	d. Mert az ősföldek az uránércképződés fő területei.
	31. Melyik állítás nem igaz az USA világgazdasági szerepére?
	a. A világtermelés egyötöd részét az USA adja.
	b. A világgazdaság vezető hatalma volt a 20. században.
	c. A világon kitermelt ásványi nyersanyagok és energiahordozók közel háromnegyed részét az USA fogyasztja el.
	d. Az USA-nak a világ pénzügyi folyamataiban nagyhatalmi szerepe van.
	32. Miért küzd ivóvízhiánnyal Afrika?
	a. Mert a kontinens nagy részén sivatagok uralkodnak.
	b. Mert a kontinens kevés faanyagát tűzifaként elégetik.
	c. Mert a csapadék eloszlása egyre szélsőségesebb a kontinensen.
	d. Mert a hatalmas felszín alatti vízkészlet kitermelésére nincs elég pénz.
	Igaz-hamis feladatok
	1. Ausztrália szénhidrogénekben a leggazdagabb kontinens. H
	2. Afrika legmagasabb csúcsa a Kilimandzsáró. H
	3. A Föld legnagyobb területű szigete, Grönland bár Észak-Amerika közelében van, de fennhatósága miatt Európához tartozik. I
	4. Afrika két legnagyobb tava, a Tanganyika- és a Viktória-tó medencéje azonos módon keletkezett. H
	5. Az afrikai hegyvidéki pásztorok télen az alacsonyabban fekvő völgyekben legeltetik az állataikat. I
	6. Észak-Amerika belső területeinek jellegzetes forgószele a hurrikán. H
	7. A Kordillerák és az Atlasz ugyanannak a hegységképződési folyamatnak a következménye. H
	8. Észak- és Dél-Amerikában ugyanazoknak az országoknak voltak gyarmataik az 1700-as években. H
	9. Az afrikai parasztgazdaságok és ültetvények árutermelő gazdaságok. I
	10. Latin-Amerikában a legnagyobb a városi népesség aránya a Földön. I
	11. Afrika legjelentősebb vízerőműve a Níluson épült. I
	12. Az Amazonas-medence tengeröböl feltöltődésével keletkezett. I
	13. Teleki Sámuel az egyetlen magyar személy, akinek a nevét máig őrzi Afrika térképe. I
	14. Az Északi-sarkvidék területe nagyobb, mint a Déli-sarkvidéké. H
	15. Kapás földműveléssel általában jó terméseredmények érhetők el. H
	Rövidválaszos feladatok
	1. Mi a neve a folyamatnak, amely során egyre jobban terjeszkedik a városok területe és nő a városokban lakók száma. városodás
	2. Mi a neve az észak-amerikai magányos településeknek és gazdaságoknak? farm
	3. Mi a neve az egy országban egy év alatt előállított új termékek és szolgáltatások értékének? GDP / bruttó hazai termék
	4. Mi a neve az afrikai időszakos vízfolyások medrének? vádi
	Választásos feladatok
	Előfordulhat, hogy több jó válasz is van egy kérdésre.
	1. Melyik helyes sorrend a kontinensek népességszáma alapján?
	a. Észak-Amerika < Latin-Amerika < Afrika
	b. Afrika < Észak-Amerika < Ausztrália és Óceánia
	c. Észak-Amerika < Afrika < Latin-Amerika
	d. Ausztrália és Óceánia < Afrika < Észak-Amerika
	2. Mennyi só van átlagosan a világtenger vizében?
	a. minden literében 3,5 dkg
	b. minden literében 35 dkg
	c. 1 gramm minden 35 literében
	d. 10 gramm minden 350 deciliterében
	3. Hol a legnagyobb a népsűrűség Afrikában?
	a. az Atlasz északi lejtőin
	b. a Nílus völgyében
	c. a Kongó-medencében
	d. a Dél-afrikai-magasföldön
	4. Mi a cunami?
	a. tenger alatti vulkánkitörés
	b. pusztító erejű árhullám
	c. tenger alatti földrengés
	d. a partot elérő sebesen rohanó és feltorlódó hullámzás
	5. Melyik „leg” igaz a Déli-sarkvidék kontinensére?
	a. a legszárazabb földrész
	b. a legtagoltabb partvidékű földrész
	c. a legnagyobb áltagmagasságú földrész
	d. a legszélcsendesebb földrész
	6. Hol van a Coca-Cola világcég központja?
	a. a Nagy-tavak menti iparvidéken
	b. az USA déli körzetében, az Appalache-hegység lábánál
	c. a Kaliforniai-félszigeten
	d. Florida tengerpartján
	7. Miért zuhatagosak Afrika nagy folyói?
	a. Mert a kontinens ősföldje vetődéssel feldarabolódott különböző magasságú rögökből áll.
	b. Mert a folyók nagyon sok vizet szállítanak.
	c. Mert az árokrendszer belső peremén nagyok a szintkülönbségek.
	d. Mert a sivatagok peremére érve hirtelen lecsökken a folyók esése.
	8. Mi az okai a szaharai nagy kő- és homoksivatagok kialakulásának?
	a. a nagy évi hőingás
	b. a nagyon erős napsugárzás
	c. a szinte állandóan erős szél
	d. a rendszeres heves zivatarok
	9. Melyik nem jelentős mezőgazdasági terménye Brazíliának?
	a. kávé
	b. cukornád
	c. banán
	d. papaja
	10. Melyik országnak volt a legnagyobb gyarmati területe Afrikában?
	a. Franciaországnak
	b. Belgiumnak
	c. Spanyolországnak
	d. Portugáliának
	11. Miért gyakori jelenség a tornádó Észak-Amerikában?
	a. Mert a domborzat nem akadályozza nyugatról a párás, keletről pedig a száraz tengeri levegő beáramlását, így a kontinens közepén a levegő felfelé tör.
	b. Mert a kontinens alakja miatt a belseje felett a levegő örvényleni kezd.
	c. Mert a domborzat nem akadályozza északról a hideg, délről a meleg légtömegek beáramlását, és amikor találkoznak, a levegő hevesen feláramlik.
	d. Mert a trópusi tengerek felett képződő légörvények a szárazföld felé törnek, és a környezetükből magukba szippantják a levegőt.
	12. Melyik város fekszik az USA-ban a gabonatermesztési övben?
	a. Chichago
	b. Boston
	c. Los Angeles
	d. Houston
	13. Mik az afrikai éhínség okai?
	a. A földműveléshez csak a termőföldek felégetésével juthatnak.
	b. Az erdőterületek nagy részét kiirtották.
	c. A nomád népek egyre kevesebb állatot tartanak.
	d. Az éghajlat egyre szárazabbá és kiszámíthatatlanabbá válása.
	14. Melyik helyes logikai lánc?
	a. népességrobbanás –› a vidék nem tudja ellátni a népességet –› a népesség a városokba áramlik
	b. elégtelen oktatás –› sok analfabéta –› népességrobbanás
	c. segélyek –› népességrobbanás –› élelmezési problémák
	d. népességrobbanás –› elégtelen egészségügy –› magas halandóság
	15. Miben hasonló az égető gazdálkodás és az ugaroltató gazdálkodás?
	a. időszakosan pihentetik a termőföldek egy részét
	b. az erdő felégetésével jutnak művelhető földterülethez
	c. ha a talaj kimerült, akkor a korábban még nem művelt területeket kezdik művelni
	d. művelhető földterülethez az erdő kivágásával jutnak
	16. Melyek csúcstechnológiai iparágak az USA-ban?
	a. űrkutatás, telekommunikációs iparágak, számítástechnikai ipar
	b. telekommunikációs ipar, gyógyszeripar, turizmus
	c. vegyipar, internettechnológia, atomenergia-ipar
	d. autógyártás, pénzügyi szolgáltatások, elektronikai ipar
	17. Mely növényeket termesztik az egyenlítői övben?
	a. kukorica, gyapot, gabonafélék
	b. manióka, kakaó, olajpálma
	c. datolyapálma, gabonafélék, gyümölcsök
	d. köles, kávé, földimogyoró
	18. Melyik táj vízválasztó?
	a. Andok
	b. Appalache
	c. Kanadai-tóvidék
	d. Sziklás-hegység
	19. Mely tájak rokonai egymásnak keletkezésük alapján (a képződési idő nem számít)?
	a. Andok, Nagy-Vízválasztó-hegység, Atlasz
	b. Kongó-medence, Amazonas-medence, Ausztráliai-alföld
	c. Kanadai-ősföld, Szahara, Afrikai-árokrendszer
	d. Préri, Brazil-felföld, Nílus-völgy
	20. Mit ábrázol a kép?
	a. művelt földterületeket
	b. UFO-k által készített gabonaköröket
	c. haltenyésztő telepeket
	d. lakóközösségek telepeit
	21. Melyik táj a párja a Nagy-Artézi-medencének vízkészlet szempontjából?
	a. Mississippi-alföld
	b. Szahara
	c. Transzantarktiszi-hegység
	d. Amazonas-medence
	22. Melyik állítás igaz?
	a. Hazánkban több tornádó fordul elő évente, mint az Amerikai Egyesült Államokban.
	b. Az Appalache-hegységtől nyugatra a hurrikánok, keletre pedig a tornádók okoznak rendszeresen komoly károkat.
	c. A tornádók az erősen felmelegedő és feláramló levegő szívóhatása miatt alakulnak ki Észak-Amerika északi részén.
	d. Észak-Amerikában a nyugati és a keleti tengerparttal párhuzamosan futó hegyláncok akadályozzák az óceán mérséklő hatásának érvényesülését.
	23. Hol húzódik a Száhel-öv?
	a. az Atlanti- és az Indiai-óceán között Afrika teljes területén
	b. a Baktérítő mentén Ausztrália teljes széleségében
	c. a Szaharától délre Afrika teljes szélességében
	d. a Kongó-medence peremén
	24. Mivel magyarázható, hogy a Colorado folyó vize nem mindig éri el a Kaliforniai-öblöt?
	a. Túl rövid a folyó.
	b. Mérsékelt övezeti sivatagi területen folyik keresztül.
	c. Nagyon kicsi az esése.
	d. Erős nyugatias szelek visszanyomják a vizét.
	25. Mit jelent a monokultúra kifejezés?
	a. az ország népessége kulturális értelemben egységes
	b. az állattenyésztés nagy területeken azonos módszerekkel történik
	c. hatalmas földterületeken csak egy-két féle növényt termesztenek
	d. a földeken azonos kultúrájú emberek dolgoznak
	26. Melyek az USA déli körzetének fő termékei?
	a. műanyagok, bőrtermékek, telekommunikációs eszközök
	b. űrkutatási eszközök, atomenergia, gyógyszerek
	c. szoftverek, távközlési eszközök, számítógépek
	d. űrkutatási eszközök, film, műtrágya
	27. Miből származik az Északi-sarkvidéken található jég?
	a. a tengervíz megfagyásából
	b. a levegő páratartalmának kifagyásából
	c. a szárazföldi hó tömörödéséből
	d. a környező kontinenseken keletkezett jégtakaró leszakadásából
	28. Melyik állítás igaz?
	a. Afrika népsűrűsége nagyobb, mint Amerikáé.
	b. Afrikában több a kiskorú, mint Észak-Amerikában.
	c. Dél-Amerikában többen laknak városokban, mint Észak-Amerikában.
	d. A kontinensek közül Afrikában növekszik a leggyorsabban a népesség száma.
	29. Melyik állítás igaz?
	a. Ausztráliában az évi csapadékmennyiség nyugat–keleti irányban változik, a kontinens belsejében a legkevesebb.
	b. A Nagy-Artézi-medence vízfolyásainak erősen ingadozik a vízjárásuk.
	c. Az Andokban függőleges földrajzi övezetesség jellemző.
	d. Az Antarktikán nincs talajtakaró.
	Igaz-hamis feladatok
	1. Az Afrikai-árokrendszernek és a Vörös-tenger medencéjének a kialakulása ugyanannak a folyamatnak az eredménye. I
	2. A Nagy-homoksivatagban akkor van nyár, amikor a Dekkán-fennsíkon.   H
	3. A Guyanai-hegyvidék és a Brazil-felföld ugyanannak a szerkezetnek a két része. I
	4. Kb. 200 millió évvel ezelőtt Észak-Amerika egy kontinenst alkotott Afrikával. H
	5. A farm speciálisan amerikai gazdaság. H
	6. A földrajzi övezetesség rendszere Észak-Amerikában és Dél-Amerikában szinte teljesen azonos, mintha vízszintesen tükrözték volna. H
	7. A Mississippi-alföld korábban tengeröböl volt, amit a folyók töltöttek fel hordalékukkal. I
	8. Az afrikai és az észak-amerikai vízerőművek azonos elven hasznosítják a folyóvíz energiáját. I
	9. Az észak-amerikai Nagy-tavak és az Afrikai-árokrendszer tavai hasonló módon alakultak ki. H
	10. A banánköztársaságok egyoldalú gazdaságú, csak banántermesztésből élő országok. H
	11. Az országok gazdasági fejlettségét az egy főre vetített bruttó hazai termék alapján állapítják meg. I
	12. Az égető-talajváltó gazdálkodás az átmeneti övben jellemző. H
	13. Az afrikai nomád állattartók csak azért tartanak egyre több állatot, hogy tudják etetni a gyorsan növekvő népességet. H
	14. A Dél-afrikai Köztársaság nyersanyagokban gazdag ország, így exportbevételeinek több mint egynegyed része nyersanyagok eladásából származik. I
	15. Nigériában és Egyiptomban megközelítően azonos a mezőgazdaságban dolgozók aránya. H
	Rövid válaszos feladatok
	33. Mi a neve annak az összefüggő településegyüttesnek, amit a nagyváros és annak elővárosai alkotnak? – agglomeráció
	34. Mi a neve annak a folyamatnak, amely során a vidéki településeken is egyre inkább a városi életmód jellemző, lakosságuk ugyanazokat a szolgáltatásokat, infrastruktúrát tudja igénybe venni, mint a városiak. városiasodás
	35. Mi a neve annak a gazdasági mutatónak, ami kifejezi, hogy a munkavállalók milyen arányban dolgoznak az egyes gazdasági ágazatokban? foglalkoztatási szerkezet
	36. Mi a neve a gyűrű alakú korallszigetnek? atoll
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