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Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola és osztály: ................................................................................................................................. 
Elért pontszám: .............................. 

  
1. A felsorolt tengerszorosok mellett tüntesd fel, mely tengereket kötik össze: 

a) Bering-szoros: ................................................ és ........................................................ 
b) Davis-szoros: ................................................... és ...................................................... 
c) Makassar-szoros:   ...................................................... és ...................................................... 

2. A nemzetközi nyelvi táborban különböző országokból származó diákok találkoztak. Az első nap 
végén ismerkedési estet tartottak. Mindenkinek mondania kellett valamit saját országáról, 
a többiek pedig igyekeztek eltalálni, hogy az illető honnan jöt. Állapítsd meg, honnan származnak 
a következő diákok, és válaszolj a további kérdésekre.  
Jama ezt mondta: 
Az állam, ahonnan érkeztem, egy félszigeten fekszik, és nekünk van a leghosszabb tengerpartunk 
a kontinensen. Előfordulhat, hogy egyik lábunkkal a déli, másikkal az északi féltekén állunk 
egyidőben. A világ legszegényebb államai közé tartozunk, főleg cukornádat és banánt 
termesztünk, ill. juhot és kecskét tenyésztünk. Vallásunk általában iszlám. Országunkat gyakran 
hozzák összefüggésbe az újkori kalózkodással. 

Az állam neve: ............................................. 

Jonas ezt mondta: 
Hazámról 5 évvel ezelőtt még gyakran írtak negatív értelemben. Egy, a fővároshoz közeli szigeten 
történt szélsőséges támadás következtében több, mint 70-en vesztették életüket. Egyébként 
országunkat a biztonságos államok közé sorolják, a turisták érdeklődését főleg a természet 
szépségei, főleg a fjordok és a vízesések váltják ki. A víz mellett, amelyet elektromos energia 
előállításánál hasznosítunk, jelentős kőolaj- és földgáztartalékokkal rendelkezünk, és fejlett 
a halászat is. 

Az ország neve: ............................................. 

Ajumi ezt mondta: 

5 évvel ezelőtt nálunk is hatalmas katasztrófa történt. Egy erős földrengés és az azt követő cunami 
következtében az egyik atomerőmű felrobbant. Egyébként az ország éghajlatát a monszunok és 
a tájfunok határozzák meg. Gazdaságunk a világ élvonalához tartozik. Fejlett az ipari termelés, 
főleg autókat és elektronikai cikkeket exportálunk. A világban ismertek jellegzetes kertjeink és 
a gasztronómiánk. A jellegzetességek közé tartozik egy tűzhányó, ami egyben az ország 
legmagasabb csúcsa is. 

Az állam neve: ............................................. 
Frederik ezt mondta: 
A „tűz és a jég” országából jöttem. Nálunk van a legtöbb termálforrás a világon. A turistákat 
leginkább az itt található gejzírek és gleccserek vonzzák. Néha ennek negatív következményei is 
vannak, mint például 2010-ben, amikor egy vulkánkitörés következtében annyira megnövekedett 
a légszennyezettség, hogy az Európai légteret néhány napra le kellett zárni.  A földfelszínt nálunk 
döntő többségben tundra borítja. Csakúgy, mint Jonas, a mi népünk is a vikingek 
leszármazottjainak tartja magát. 

Az ország neve: ............................................. 



a) Mi Jonas országának fővárosa? ................................................... 

b) Melyik félszigeten él Jama? .................................................................... 

c) Melyik ismert vulkánról beszélt Ajumi? ...................................................................................... 

d) Mi okozta a légszennyezést és a légiközlekedés lebénulását a Frederik által említett vulkán 

kitörése után? ...............................................................................................................................  

e) A felsorolt diákok közül melyik ünnepeli azonos időben az Újévet velünk, akik Szlovákiában 

élünk? .......................................  

f) Melyik diákok láthatnak hazájuk égboltján sarki fényt? (Írd le mind a két diák nevét!) 

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

g) Melyik diák él császárságban? .......................................  

3. Az első márciusi hétvégén a szlovákiai Chopok Jasná síközpontban rendezték a női alpesi sí 
Világkupa futamait. A hazai szurkolóknak nagy örömet szerzett Veronika Velez-Zuzulová, aki 
bronzérmet nyert. Veronika jelenleg a franciaországi Annecy-ben él, ami megközelítőleg 40 km 
távolságra található Genftől. A verseny színhelyére először repülővel utazott Genfből Bécsbe, 
majd innen autóval ment tovább autópályán, Pozsonyon (Bratislava) és Žilinán keresztül. 

a) Mekkora távolságot tett meg Veronika lakóhelyétől a verseny helyszínéig, ha feltételezzük, 
hogy a repülő egyenes útvonalon repült? Célállomásként megjelölhetjük Demänovát 
(Liptovský Mikuláš része). Minél pontosabban határozod meg a távolságot, annál több pontot 
kapsz. Veronika összesen ....................... km-t utazott. 

A verseny legfőbb esélyese az USA-ból érkező Mikaela Shiffrin volt, aki Coloradóban él. 
Repülőútja Denverből Bécsbe 14 órát tartott, majd innen, ugyanazon az útvonalon, mint Veronika, 
további 4 órát autózott a verseny helyszínére.  

b) Legkésőbb mikor, tehát az ottani idő szerint hány órakor kellett Mikaela repülőgépének 
felszállnia Denverben, hogy megérkezzen a verseny megnyitóünnepségére, ami helyi idő 
szerint pénteken, 18:00 órakor kezdődött  

nap: ................................... időpont: .......................... óra. 

c) A megnyitó ünnepség rendhagyó volt. A síközponthoz közeli barlangban tartották, s utána 

rögtön elkezdődött a verseny. Melyik ez a barlang? ............................................... jaskyňa 

.............................. (Szlovákul!). 

d) Melyik nemzeti park területén rendezték a versenyt? ................................................................ 

e) A verseny helyszínére tartva Veronika és Mikaela az autós út során számos természeti 

szépséget, köztük több várat csodálhatott meg. Melyik vár romjai alatt haladtak át közvetlenül 

Žilina után? ..................................... 

f) Kraľovany után két folyó összefolyását láthatták. Itt torkollik a(z) ................................. 

folyóba a hozzá tartozó legnagyobb jobboldali / baloldali mellékfolyó (a helyes lehetőséget 

karikázd be), a(z) ..................................... folyó. 

Számítások: (nem jár értük pont) 
 



4. A fényképészet hónapja alkalmából a látogatók a világ különböző tájain készült képeket 
tekinthettek meg. Az alábbi képek mellett határozd meg, melyik országban készültek. Ezután 
a képek alatti táblázatba írd be az IGEN vagy a NEM lehetőséget aszerint, hogy az adott államra 
vonatkozik-e az említett tulajdonság. 

 

 

 

 

„A” állam: ......................................................  

 

 

 

 

 

„B” állam: ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

„C” állam: ........................................................... 

 

 

 
 „A” állam „B” állam „C” állam 

Áthalad rajta az egyenlítő.    

Megtalálhatók benne sivatagok és félsivatagok.    

Legmagasabb pontja meghaladja a 4 000 m t. f. m. –t.    
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