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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 
ETAPA JUDEŢEANĂ 5 martie 2022 

CLASA a VIII-a 

PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 

• Minden tétel kötelező. 10 pont hivatalból. 

• Munkaidő 3 óra. 
 I Tétel (20 pont) 
Az alábbi képen  ábrázolt Románia térképén Románia szélső pontjain elhelyezkedő településeket 
az 1-től 4-ig tartó számok jelölik, illteve az országon áthaladó földrajzi koordináták(szélességi és 
hosszúsági körök) vannak feltüntetve. 
1. Elemezze a térképet és írja le a versenylapra: 
a. az 1-től 4-ig tartó számok által jelölt települések neveit; 
b. sorolja fel nyugatról keletre haladva azt a 7 nagytájat (domborzati egységet) amely az országot 
átszelő 46° északi szélességi kör mentén  húzodnak; 
c.annak a tájegységnek 
a nevét amelyben az 1-
es számmal jelölt 
település található és az 
illető tájegység 
kristályos talapzatának( 
amelyen kialakult) a 
megnevezését; 
d. azt a települést jelölő 
számot, amelyik a 
leközelebb van ahoz a 
tájegységhez amelynek 
földtani felépítésében 
zöld palákat találunk, 
illetve az említett 
számmal jelölt 
településen az éghajlati 
hatás típusát; 
e. a térképen a 3-as 
számmal jelölt település 
évi középhőmérsékletét, 
illetve a neki megfelelő 
magasság szerinti éghajlati szintet/emeletet; 

17 p 

2. Magyarázza meg a következő kijelentést: Románia egy kárpáti, dunai és fekete-tengeri ország. 
3 p                             

 II Tétel (20 pont) 
 Az alábbi képek és térképek, az a-tól c-ig tartó betűkkel, illetve az 1-től 3-ig tartó számokkal 
vannak megjelölve. A térképek romániai tájegységeket, a képek pedig az illető tájegységekben 
előforduló felszínformákat mutatnak be. 

                            
                                   a                                                                                             1 
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                                    b                                                                                            2 

                           
                                      c                                                                                          3 

 

1. társítsa össze betűkkel jelölt képeket a neki megfelelő számokkal jelölt térképekkel;             3p                                          
2. nevezze meg az a betűvel jelölt képen látható domborzattípust és a felszínformát, illteve a 
kőzetet amelyen/amelyben kialakul;                                                                                             3p                                                    
3. nevezze meg a b betűvel jelölt képen látható geomorfologiai (felszínalaktani) folyamatot, egy 
kialakító tényeztőt és egy megelőző/prevenciós intézkedést;                                                      3p                                             
4. nevezze meg az c betűvel jelölt képen látható domborzattípust és a felszínformát;                2p 
5. nevezze meg az 1,2, és 3 számmal jelölt térképeken a besatírozott tájegységeket;               3p                                       
6. írja le  az 1,2, és 3 számmal jelölt térképeken a besatírozott tájegységek kialakulását;           3p  
7. írja le az 1 -es számmal jelölt térképen ábrázolt tájegység éghajlati emeletét/szintjét, egy sajátos 
hőmérsékleti jelenséget a 2 -es számmal jelölt térképen ábrázolt tájegységre, illetve az éghajlati 
hatást a 3 -as számmal jelölt térképen ábrázolt tájegységre vonatkozóan;                                  3p                                                                                                        
 

 III Tétel (10 pont) 
Vizsgálja meg az alábbi szelvényt, amelynek vonala a 24°35’ keleti hosszúsági kör mentén húzódik 
és válaszoljon az alábbi követelményekre:  
 

 
Románia területét ábrázoló, Észak-Dél iranyú szelvény 

  
1. Nevezze meg az  A, B, C, D, E és F betűkkel jelölt nagytájakat.                                                6p                     
2. Írja le: 
  a. azt a  nagytájat jelölő betűt, amelyben glaciális domborzatot találunk;                                      1p  
  b. azt a  nagytájat jelölő betűt, amelyben gázdómokat találunk ;                                                   1p                 
  c. azt a  nagytájat jelölő betűt, amelynek kőzettani felépítésében magmás kőztetket találunk;     1p                            
  b. azt a  nagytájat jelölő betűt, amelyben löszdolinákat találunk;                                                   1p  
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 IV Tétel (24 pont) 
 Az alábbi térkép a IV  tétel A-C pontjaira és az V tételre vonatkozik. A térképen a nagytájakat 
/tájegységeket az A-tól H-ig tartó betűk jelölik.  

 
 

A.Írja le a versenylapra az alábbi kijelentéseket kiegészítő helyes válaszokat:   
1. Iszapvulkánokat találunk a térképen a/az ...betűvel jelölt tájegységben.                                       
2. Homokdűnéket találunk a térképen a/az ...betűvel jelölt tájegységben.                                          
3. A térképen az E betűvel jelölt tájegység legnagyobb magassága 1374 m és ennek a  

hegycsúcsnak a neve...                                                                                                                     
4. Magasabb (500-700m) és elszigetelt kristályos rögöket, amelyek helyenként felszínre 

bukkanak az üledékes rétegek takarói alól a térképen a/az ...betűvel jelölt tájegységben 
találunk.                  

5. A kéreglemezek mozgása a legerősebb (ez egy romániai földrengéses övezet) a térképen 
a/az ... betűvel jelölt tájegységben.                                                                                                                                                                 

6. A térképen a B betűvel jelölt tájegység neve...                                                                             
7. A térképen az F betűvel jelölt tájegység  és a Kárpátkanyar közötti szoros neve...                     
8. A térképen a C betűvel jelölt tájegységben... éghajlati hatás a jellemző.                                                            
9. A hegyközi medncékre jellemző hőmérsékleti inverziós jeIenséget a térképen a/az ...betűvel 

jelölt tájegységben találunk.                                                                                                               
10. A térképen az A betűvel jelölt tájegységre jellemző szél neve...  

 10 pont 
 
B. Mutassatok be három különbséget és egy hasonlóságot a térképen a D és G betűkkel jelölt 
tájegységek domborzata között: A különbségek és a hasonlóság a domborzat következő 
jellemzőire vonatkozhatnak: kialakulási mód, kőzettani felépítés, tengerszint feletti magasság, 
tagoltság, domborzattípusok, a gerincek és a fontosabb völgyek iránya, medencék 
fekvése/elhelyezkedése, más domborzati jellemzők. A teljes pontszám csak abban az esetben 
adható meg ha a különbségeket és a hasonlóságot összehasonlításképpen és nem külön-külön 
mutatjátok be                                                                                                                           8 pont 
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C. Mutassatok be három különbséget a térképen az A és C betűkkel jelölt tájegységek éghajlata 
között. A különbségek a következő éghajlati elemek bármelyikére vonatkozhatnak:. évi/nyári/téli 
átlaghőmérsékletek, évi/nyári/téli átlagos csapadékmennyiség, gyakori szelek, éghajlati emelet 
/szint, éghajlati hatás, egyéb éghajlati sajátosságok. A teljes pontszám csak abban az esetben 
adható meg ha a különbségeket összehasonlításképpen és nem külön-külön mutatjátok be.                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                 6 pont 
 
 V Tétel (16 pont) 
Az alábbi 1 és 2 számokkal jelölt grafikonok, a IV tétel térképén levő A és F betűkkel jelölt 
tájegységek két városának havi középhőmérsékletének és átlagos csapadéktartamának alakulását 
mutatja be. A csapadékot a függőleges oszlopok, míg a hőmérsékletet a pontozott vonal jelöli. Az 
év hónapjai a grafikon alján vannak megszámozva 1-től 12-ig. Vizsgálja meg figyelemesen a 
klímadiagrammokat és írja le a versenylapra: 

 1. társítsa/párosítsa össze az 1 és 2 
számokkal jelölt grafikonokat a neki 
megfelelő A és F betűkkel jelölt 
tájegységekkel a IV tétel térképéről;                                                                   
2 p 
2. a januári hónap középhőmérsékleti 
értékeit az 1 és 2 számokkal jelölt 
grafikonokra vonatkozóan és 
magyarázza meg a két érték közötti 
különbséget ;                                4 p 
3. a júniusi hónap átlagos 
csapadéktartam értékeit az 1 és 2 
számokkal jelölt grafikonokra 
vonatkozóan és magyarázza meg a 
két érték közötti különbséget;          4p                             
4. számítsa ki az 1 számmal jelölt 
grafikon hőmérsékleti amplitudóját; 2p                          

 
                                      Graficul 1 

 
5. a csapadékban legszegényebb 
hónap nevét a 2 számmal jelölt 
grafikonra vonatkozóan;                  2p 
 
6. a csapadék értékeit március és 
augusztus hónapokban az 1 számmal 
jelölt grafikonra vonatkozóan;          2p   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Graficul 2 
 

 
 

összeállította, 
prof. Karda Ádám 
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