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CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 
ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI 

05 Martie 2022 

PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 
CLASA a XI-a 

 
• Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár  

• Munkaidő 3 óra  
 

I TÉTEL (10 pont)  
Magyarázzátok a különbségeket az alábbiak között : 

 

1. A környezet és a földrajzi környezet; 

2. Biotóp és biocönózis; 

3. Az állatoknál fellépő kommenzalizmus (asztalközösség) és szimbiózis közti különbséget, és 

adjatok egy-egy példát a két kapcsolattípusra; 

4. Az antropizált és az antropikus környezet közti különbséget  és írjatok két-két  példát ezekre a 

környezettípusokra; 

5. Biotikus és abiotikus környezet. 

II TÉTEL(15 pont) 
Egészítsétek ki az alábbi mondatokat a helyes információkkal: 
 
1. A Brazília területén található egyenlítői erdőségeket …………………………. nevezzük, és a 
……………………………..környezettípushoz tartozik  
2.  A ………………………. környezeti sztyeppét Argentínában ………………… nevezzük, míg  Észak-
Amerikában. ………………………………   
3. A boreális erdők övezetében a legalacsonyabb  mért hőmérséklet ……….˚C volt és 
………………….. településen mérték ………………….ország területén . 
4. Spanyolország jellegzetes bozóttípusa a ……………….. és a ………………, termékeny talajtípusa 
a …………………………….., ezek a ……………………… övhöz tartoznak  
5. A…………….. környezetben a növényzet és a talaj függőleges ……………………mutat, és a 
…………………..csökken 1000 m.-ként 6,5 ˚C-al.  . 
 

III.TÉTEL (14 pont) 
A földrajzi táj szintjén megnyilvánuló geoökológiai 
tényezők három alapvető összetevő – abiotikus, 
biotikus és antropogén – kölcsönhatásának 
elemzését jelentik. A mellékelt kép alapján 
nevezzétek meg:  

1. A képen ábrázolt tájtípust; 
2. a képen azonosított tájnak három kedvező 

természeti elemét és két hátrányát, ami az 
abiotikus geoökológiai tényezők 
elemzéséből adódik; 

3. az azonosított földrajzi tájra nézve egy 
lehetőséget és egy veszélyt, amely a 
geoökológiai tényezők elemzéséből adódik 

4. az antropogén hatást, amelyet a 3. pontban 
említett lehetőség gazdasági kihasználása 
okozna; 

5. a környezet valamely összetevőjére gyakorolt hatás csökkentése érdekében végrehajtható 
intézkedést.        Forrás::www.directbooking.ro 

 
IV. TÉTEL (22 pont) 
 Az alábbi térkép egy környezettípus elhelyezkedését és a rá jellemző klímadiagramokat 
mutatja be 
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Irjátok a vizsgalapra a válaszokat az alábbi követelményekre:  

1. Nevezzétek meg a térképen ábrázolt környezettípust.  

2. Társítsátok a térképen A,B,C betűkkel jelölt területeket és az Ekaterinburg,Calgary és 
Szentpétervár ( Sankt Petersburg) klímadiagramjait  

3. Nevezzétek meg a jelölt terület éghajlatát és éghajlati jellemzőit.  
4. Nevezzétek meg a legalacsonyabb havi átlaghőmérsékleti értékekkel rendelkező várost és azt a 

hónapot amelyben mérték.   
5. Nevezzétek meg azt a  várost amelyben  a legmagasabb havi átlagcsapadék értékét mérték, és 

azt a hónapot amelyben mérték. 
6. Szentpétervár ( Sankt Petersburg) évi középhőmérséklete 4,9˚C,míg  Ekaterinburgban ez az érték  

2,7˚C.  Magyarázzátok ezt a hőmérsékleti különbséget  tudva azt, hogy Szentpétervár (Sankt 
Petersburg) magasabb földrajzi szélességeken fekszik mint Ekaterinburg városa.  

7. Erre a tájtípusra jellemző növényzettípust és két növényzeti és állatvilági elemet. 

8. Nevezzetek meg három energetikai erőforrást és a jellemző mezőgazdasági tevékenységet  erre 

a tájtípusra vonatkozóan. 

V. TÉTEL  (24 pont) 
A mellékelt képeken a svájci Morteratschr 
gleccser látható különböző években. A képek 
alapján írjátok le a vizsgalapra:  
1. a megfigyelhető földrajzi jelenséget  a 
gleccserfejlődés dinamikáját figyelembe véve. 
2. az 1 pontban megállapított folyamat két okát; 
3. a jelenség alakulásának trendjét követve írjátok 
le a közeljövő végeredményét, ha a jövőben 
hasonló lesz a fejlődés dinamikája; 
4. azt az időszakot amelyben a folyamat 
dinamikája a legerőteljesebb volt; 
5. a folyamat két környezeti következményét; 
6. 3 példát  hegyekre az Európán kívüli 
kontinensek területéről , ahol találkozunk ezzel a 

jelenséggel; 
Forrás: Gletscherarchiv.de     
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7. két lehetséges intézkedést a jelenség csökkentésére/lassítására. 
 

VI. TÉTEL (5 pont)    

Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljatok a követelményekre: 

„mikor az utolsó fát is kivágják,mikor az utolsó folyót is megmérgezzük, mikor az utolsó halat is 
kifogjuk, akkor jövünk rá, hogy nem ehetünk pénzt.“ (egy amerikai közmondás  értelmezése). 
 

1. Irjátok le röviden a fönti szöveg lényegét/magyarázatát/üzenetét; 

2. az adott szöveg alapján  határozzatok  meg 3, a környezetre negatív hatást gyakorló emberi 
tevékenységet. 
 

 
 
ÖSSZPONTSZÁM: 90 PONT                                                                    HIVATALBÓL: 10 PONT 

 

összeállította, 

                                                                                    prof. Karda Ádám 


