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Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola és osztály: .................................................................................................................................................. 

Elért pontszám: .............................. 

1. *A kirándulásról hazatérve a gyerekek kiállítást szerveztek az ott készült képekből. Három faliújságot 
készítettek, melyeknek egyenként a Szavannák , Sivatagok , Sztyeppek  címet adták. Néhány kép címét 
azonban összekeverték. Az alábbi, betűkkel jelölt képaláírásokat írd be a  megfelelő faliújság melletti 
pontozott vonalra:  

A: Akácia alatt pihenő oroszlán.   D: Zebra- és antilopitató.  
B: Ausztráliai kenguruk.    E: „Fűtenger” a prérin. 
C: Vádi.     F: Bölénycsorda. 

„Szavannák” faliújság:  ......................................... 
„Sivatagok” faliújság: ......................................... 
„Sztyeppek” faliújság:  .......................................... 

2. *A következő talajtípusok közül válassz ki kettőt-kettőt, amelyek a szubtrópusi tájat, illetve a sztyeppet 
jellemzik, majd írd be őket a pontozott vonalra:  

fahéjszínű talaj, podzol, barna erdei talaj, feketeföld, sárgaföld, gesztenyeszínű talaj 

a) A szubtrópusi tájra jellemző: ......................................... és ............................................... . 

b) A sztyeppre jellemző: .......................................................... és .............................................. . 

3. A nyári szünidőben öt, Közép-Európa különböző országából érkezett diák találkozott Pozsonyban 
nyelvtanfolyamon. Az első feladatuk az volt, hogy mutassák be saját országukat.  

Adam ezt mondta: „Országom alpesi állam. Banknagyhatalom vagyunk.“ 
Bernard ezt mondta : „Alföldi jellegű ország vagyunk , a lakosság egyötöde a fővárosban él.“ 
Carl ezt mondta : „Európa gazdaságilag legerősebb és legnépesebb államai közé tartozunk”.  
David ezt mondta: „Országom nagy kiterjedésű, északon tenger mossa a partjait. A lakosság többsége 

katolikus vallású.“ 
Eduard ezt mondta : „Országom elutasítja az atomerőműveket. Fővárosunkat és Szlovákia fővárosát 

ugyanaz a folyó köti össze.“ 

Állapítsd meg, ki melyik országból jött :  

a) Adam   ........................................................... 

b) Bernard   ........................................................... 

c) Carl  ........................................................... 

d) David  ........................................................... 

e) Eduard  ........................................................... 

Felelj az alábbi kérdésekre: 

f) Melyik fiú él Wroclawban?      .................................... 

g) Melyik fiú tudja saját országa déli területein olaszul is megértetni magát?  ................................. 

h) Melyikük nem Európai Uniós állampolgár?    .................................... 

i) Melyik két fiú országában nem hivatalos a német nyelv? 

.............................................................. és ........................................................... 

4. Karikázd be a helyes választ az alábbi kérdésekre: 



a) A következő európai városok közül hol van legkorábban napnyugta?  

Varsó Bécs Berlin Párizs  London 

b) Az alábbi városok közül december 22-én, a téli napforduló napján hol a legrövidebb a nappal és a 
leghosszabb az éjszaka?  

Bergen (Norvégia) Tours (Franciaország) Mombasa (Kenya) Ballarat (Ausztrália)  

c) Érsekújvár (Nové Zámky) és Topoľčany ugyanazon a délkörön fekszenek. Mekkora az időkülönbség 
szeptember 23-án a napkelte között a két városban?  

0 perc kb. 5 perc kb. 10 perc kb. 20 perc 1 óra 

5. A fejtörőben található szótagokból négy európai földrajzi objektum neve rakható ki.  

pi di - pen  a) hegység: ...................................................................... 

ta Ap ten Vl  b) tó: ....................................................................... 

nek  Skan Kasz  c) folyó: ......................................................................... 

va ger ni náv  d) félsziget: .................................................................. 

Az alábbi állítások a négy objektummal kapcsolatosak. Karikázd be a helyes választ: 

e) Melyik tenger vízgyűjtőjéhez tartozik a táblázatban található folyó? 

Fekete-  Északi-  Balti-  Adriai- 

f) Melyik éghajlati övezetben húzódik a fejtörőben található hegység? 

szubtrópusi mérsékelt óceáni mérsékelt szárazföldi  hideg 

g) Az alábbiak közül melyik folyó torkollik a fejtörőben elrejtőző tóba? 

  Dnyeper  Duna   Volga   Pecsora 

h) A következők közül melyik nem érinti a fejtörő félszigetét? 

 Botteni-öböl  Barents-tenger  kezdő délkör   60. szélességi kör 

6. Alkoss helyes fogalomhármasokat: 

A. Nordkinn-fok  I. Spanyolország  1. 36° északi szélesség 
B. Marroqui-fok  II. Norvégia   2. 9° nyugati hosszúság 
C. Urál-hegység  III. Oroszország  3. 71° északi szélesség 
D. Roca-fok   IV. Portugália   4. 66° keleti hosszúság 

A helyes hármasok: A - ...... - ......., B - ....... - ......, C - ...... - ......., D - ...... - ...... 

7. Az alábbi mondatokban pótold a hiányzó számokat. A következő számokból választhatsz :   

1 2 3 4 5 7 10 15 

a) Szlovákia ............ állammal határos. 
b) Európa a ........ . legkisebb kiterjedésű világrész. 
c) A Mont Blanc csúcs több, mint ........ ezer méter tengerszint feletti magasságban található. 
d) Európának több, mint .....00 millió lakosa van. 

8. A következő összehasonlításokban tedd ki a > vagy a < jelet: 

a) London átlagos januári hőmérséklete  Pozsony átlagos januári hőmérséklete 

b)  Szicília kiterjedése  Izland kiterjedése 

c) Pozsony és az Adriai-tenger távolsága  Pozsony és a Balti-tenger távolsága 

d) a Rajna fo lyó hossza  a Duna folyó hossza 

e) Szlovákia erdeinek kiterjedése  Szlovákia szántóföldjeinek kiterjedése  

f) Európa népsűrűsége  Szlovákia népsűrűsége 

g) éves csapadékmennyiség Pozsonyban  éves csapadékmennyiség Rómában 
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