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Japán 

 

 

 

 

1. forduló 7. – 8. osztály 

 

1. feladat Párosítsd az összetartozókat! A téma: Japán 

események: cunami, téli olimpia, tájfun, téli olimpia, nyári olimpia 

nevek: Fukusima, Hagibisz, Nagano, Sapporo, Tokió 

1964   

1972   

1998   

2011   

2019   

2. feladat Mit ábrázolnak a képek? 
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. 
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3. feladat Egészítsd ki a szöveget a megfelelő szavakkal! 

Az első olimpiai játékokat ………………………  (évszám) rendezték. 

Általában …… évente tartották meg ezeket a sportversenyeket. 

A győztesek ………………………... font koszorút kaptak, ami a remény és béke 

jelképe volt. A 19. században az olimpiai játékok felelevenítését a francia 

…………………………………. szorgalmazta. 

Az újkori olimpiát először Athénban rendezték meg ebben az 

évben:………………. Ezen az olimpián magyar sportoló is győzött: 

………………………. (neve)  ……………… sportágban. 

5. 6

. 

7. 
8

. 

9. 10. 



TERMÉSZET – EMBER – KÖRNYEZET 7. - 8. osztály 3 

 2019. FELADATLAP (A Hétvezér Általános Iskola szellemi tulajdona) 

Japánban legközelebb ……………… (évszám) rendeznek olimpiát. Legfiatalabb 

olimpiai bajnokunk 14 évesen nyerte el ezt a címet, 

neve: ….…………………………………….. Napjaink egyik legeredményesebb 

úszója ……………………………….. 

A következő olimpia fővédnöke:………………………………………….. 

 

 

 

 

  

4. feladat „Az leszel, amit eszel” 

Gyógyhatású növények képeit látod, amelyek több ételünk fűszere is. A neveiket 

hiányosan adtuk meg, egészítsd ki! Segítségként megadtuk a latin elnevezésüket. 

Párosítsd a neveket és a képeket!  

  

1. 2. 

3. 4. 



TERMÉSZET – EMBER – KÖRNYEZET 7. - 8. osztály 4 

 2019. FELADATLAP (A Hétvezér Általános Iskola szellemi tulajdona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

száma hiányos neve  (latinul) 

 k..le…ű h..s (Tilia cordata) 

 b.b.r kas…..  (Echinacea angustifolia) 

 k.z.n..ges ..ck…rk  (Achillea millefolium) 

 b…m..ta  (Menta x. piperita) 

 f.k.t. sz...er   (Rubus fructicosus) 

 .ö…y  (Carum carvi) 

 k…i k…m…ág  (Calendula officinalis) 

 …..tö..s (Hippophae rhamnoides) 

 k.z.n.é..s  k….b..ge  (Rhamnus frangula) 

 .i….fű  (Melissa officinalis) 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 
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5. feladat ÉLŐVILÁG TOTÓ 

1. Melyik foga fejlődött agyarrá az elefántnak?  

1 metszőfog 

2 szemfog 

x őrlő 

2. Milyen élőlény a fafojtó banyán?  

1 fán lakó növény 

2 töpörödött öregasszony 

X lián 

3. Milyen fajta majmok élnek Gibraltárban? 

1 makákók, vagyis berbermajmok 

2 gibbonok 

X gorillák 

4. Boldogasszony papucsa-pókbangó-vitézkosbor-kockás liliom 

 Melyik kakukktojás? 

1 Boldogasszony papucsa 

2 Pókbangó 

X kockás liliom 

5. Mediterrán növények közül nagyon sok illóolajat termel, mert 

1 ezzel csalogatja magához a beporzást végző rovarokat 

2 az olajok átható illatától a legtöbb növényevő viszolyog és nem tesz kárt 

benne 

X ilyen formában raktározza el a vizet 

6. Mi a makréla? 

1 rák 

2 hal 

X a makramé egy fajtája 

7. Melyik állítás nem igaz a zsiráfra? 

1 kérődző 

2 levélfogyasztó 

X nem 7 nyakcsigolyája van 

8. Mire gondolsz? Mi lehet az alpaka? 

1 étkészlet 

2 evőeszközkészlet 

X gyapjút adó lámafa 

9. E növény levele a halhatatlanság szimbóluma, koszorúját kapták a nagy költők és 

olimpiai bajnokok: 

1 olajfa 

2 rozmaring 

X nemes babér 

10. A havasok jelképe és szigorúan védett 

1 hangarózsa 

2 áfonya 

X havasi gyopár  
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11. A pingvinek magassága az Egyenlítő felé közeledve csökken 

1 igaz 

2 nem igaz 

X nincs ilyen összefüggés 

12. Melyik állítás igaz a cápákra? 

1 a fogsoruk revolverfogsor 

2 mindig csak az első fogsor működik 

X a több sorban, egymás mögött elhelyezkedő fogak egyszerre 

működnek 

13. A plankton jellegzetes tagjai a vízibolhák. Melyik állatcsoportba tartoznak? 

1 rákok 

2 bolhák 

X puhatestűek 

14. A Föld legkisebb virágos növénye: 

1 apró békalencse 

2 vizidara 

X zöld szemesostoros 

15. Ez az antilopfajta 118 növényfajt is fogyaszthat 

1 Thomson gazella 

2 jávorantilop 

X szajga (tatárantilop) 

16. Ez a fajd él Észak-Amerikában 

1 siket fajd 

2 nyírfajd 

X lucfajd 

17. Ezt a medvét nevezzük Baribál-nak is 

1 fekete medve 

2 barna medve 

X jeges medve 

18. Melyik rókafaj másik neve: fennek (Canis zerda)? 

1 sarki róka 

2 sivatagi róka 

X vörös róka 

6. feladat Helyi idő - Zónaidő 

a) Zónaidő szerint hány óra van Londonban, ha Budapesten a helyi idő 12 óra? 

b) Helyi időszámítás szerint hány óra van Budapesten, ha Londonban a helyi idő 12 óra? 

c) Határozd meg Pécs és Tokió zónaidő különbségét! Hány óra van Pécsett, ha Tokióban 

zónaidő szerint 13.30 van? 

d) Számítsd ki Pécs és Tokió helyi idő különbségét! Mennyi a helyi idő Tokióban, amikor 

Pécsett 11.30 a helyi idő? 
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7. feladat 

Húzz nyilakat a megfelelő helyre és a térkép mellett számmal jelöld a 

városokat! Olvasd le az olimpiai játékok helyszíneinek földrajzi 

koordinátáit! 

 VÁROSOK 

1. Athén 

2. London 

3. Melbourne 

4. Tokió 

5. Montreál 

6. Los Angeles 

7. Atlanta 

8. Sydney 

9. Peking 

10. Rio de Janeiro 

 

 

Például: Párizs 
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8. feladat 

A megadott szempontoknak megfelelően jellemezd a diagramon 

szereplő éghajlatot! 

 a, éghajlat megnevezése 

 b, nyara 

 c, tele 

 d, melyik földrajzi szélességen található az éghajlat 

 e, csapadék időbeli eloszlása 

 f, csapadék mennyisége 

 g, folyók vízjárása 

 h, természetes növénytakaró 
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9. feladat Rejtvény 

1. 
         

2. 
         

3. 
         

4. 
         

5. 
         

6. 
         

7. 
         

1. Főtt ecetes rizs, amit leggyakrabban hallal vagy más tengeri eredetű élelmiszerrel 

együtt tálalnak. 

2. Egy japán multinacionális cég, mely jövedelmét az autók és motorkerékpárok 

gyártásával szerzi be. 

3. Papírhajtogatás japán megfelelője. 

4. Tokiói székhelyű multinacionális vállalat, mely optikai és képalkotó eszközök, 

fényképezőgépek gyártására specializálódott. 

5. Japán legmagasabb vulkánja 

6. Japán harcos. 

7. Japán művészeti forma, amely termesztési technikákat alkalmaz, kisméretű fák 

előállításához. 

MEGFEJTÉS:___________________________________ 

Magyarázd el mit jelent a megfejtés!______________________________________________ 

10. feladat Esszé, kidolgozandó feladat 

 Mutassátok be Japánt (természetföldrajzát, gazdaságát)! 

 Válasszatok ki egy Japánban található látnivalót és mutassátok be! 

A dolgozatotokat: 

 kézzel írjátok 

 képekkel, ábrákkal, térképpel egészítsétek ki 

 dolgozatotok legfeljebb 3 A/4-es oldal legyen, amiben maximum 1 oldal lehet az 

illusztráció 

Jó munkát kívánunk! 


