7. – 8. osztály
1. feladat TOTO

1. A trópusi Afrikában még ma is jelentős irtásos-égetéses földművelés oka, hogy
A, a fákat és bokrokat tüzelőnek vágják ki
B, a természetes növényzet felégetésével nyernek újabb területeket
C, így akarják a termésátlagokat növelni.
2. Afrika éghajlati övezeteinek
A, száma 2

B, száma 3

C, száma 1.

3. A népességrobbanás
A, a fejlődő országokra jellemző
B, a fejlett országokra jellemző
C, a népesség rohamos csökkenése.
4. A túlnépesedés
A, a népesség szám meghaladja a területen kiaknázható természeti erőforrások szintjét
B, a gyerekek száma egy családban több mint 10
C, a területen kiaknázható természeti erőforrások száma egyenesen arányos a népesség
növekedésével.
5. A túllegeltetéskor mindent lelegelnek a
A, kecske, juh, teve, marha nyájak
B, kecske, teve, sertés nyájak
C, juh, teve, sertés nyájak.
6. Kapás földművelésre jellemző
A, a termésátlagok nagyon magasak
B, modern eszközökkel termelnek
C, a termésátlagok nagyon alacsonyak.
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7. A járvány, amikor egy betegség egy adott területen
A, az átlagosnál nagyobb mértékben okoz megbetegedéseket
B, átlagosnál kisebb mértékben okoz megbetegedéseket
C, átlagosan okoz megbetegedéseket
8. Az ültetvényes gazdálkodásnál
A, nem alkalmazzák a talajváltó gazdálkodást
B, az ültetvény legtöbbször külföldi tulajdonban van
C, többféle növényt termesztenek.
9. A szavanna éghajlat
A, 4 évszak jellemzi
B, a folyók vízjárása egyenletes
C, a nagy növényevő állatok paradicsoma.
10. Az édesburgonya
A, gumós növény
B, a mediterrán területek fontos élelmiszernövénye
C, nehezen emészthető az embereknek, állatok takarmányának termesztik.
11. A nomád pásztorkodás
A, Afrika egyes részein elterjedt
B, Afrika-szerte elterjedt
C, Dél-Amerikában elterjedt
12. A Száhel övezet
A, 10-20 km széles a Szahara és a szavannavidék között
B, 50-100 km széles Szahara és a szavannavidék között
C, 300-500 km széles Szahara és a szavannavidék között
13. Az elsivatagosodást
A, emberi tényezők okozzák
B, természetes tényezők okozzák
C, emberi és természetes tényezők együttesen okozzák.
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13+1. A Száhel övezet
A, Észak-Afrikában található
B, Közép-Afrikában található
C, Dél-Afrikában található

2. A fogalmakat fejtsd meg, majd a földrajzi koordinátákban egy-egy példát
találsz minden fogalomra, párosítsd össze. Segít a térkép!
1. é.sz.45 º, k.h.60 º
I. .A folyó vagy tenger szűk, mély áttörési völgye.

2. é.sz.42 º, ny.h.80 º

II. Hóból kialakult jégtömeg, mely lassú, folyamatos csúszó mozgást végez.
III.A trópusi tengerekben élő korallállatok meszes vázából kialakuló zátonyok.

3.é.sz.30 º, k.h.35 º
4. é.sz.61 º, k.h.5 º

IV. Időszakos vízfolyás.
V. A folyóvíz meredeken való hirtelen lejtése egy magasabb szintről.

5. é.sz.41 ºk.h.29 º

VI. Az óceánokban, tengerekben néhány száz, esetleg néhány ezer méter széles folyam.

6.é.sz.65 º, ny.h.17 º

VII. Hosszú, keskeny mélyedés az óceáni ajzatban.

7.d.sz.15 º, k.h.150 º

VIII. Olyan terület, ahonnan a folyók vize nem jut el a tengerbe.
IX. Meleg vizes forrás, mely többnyire szabályos időközönként kitör és

8. é.sz.14 º, k.h.145 º

vizet illetve vízgőzt juttat szökőkútszerűen a levegőbe.

9 é.sz.44 º, ny.h.110º

X. Meredek falú, hosszú, keskeny, elágazó, mély tengeröböl.

10. é.sz.40 º, ny.h.55º

TERMÉSZET – EMBER – KÖRNYEZET

7. - 8. osztály
2020. FELADATLAP

3

3. feladat Fényszennyezés

Napból érkező fény változásai alapvetően meghatározták az élőlények életritmusát.
Elkülönültek a nappali és éjszakai életmódú fajok, kialakult a ragadozók és zsákmányállatok
aránya.
Az emberek által gyújtott fények kezdetben alig befolyásolták a környezetet, de az 1800-as
évek kezdete óta rohamosan nő az emberiség fényhasználata. A mai fényszennyezés mértékét
mutatja a fent látott térkép.
Számuk beírásával jelöld az alábbi városokat a térképeken!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Budapest
Győr
Pécs
Székesfehérvár
Debrecen
Nyíregyháza
Szeged
Szombathely
Nagyvárad
Szabadka
Arad
Temesvár
Munkács
Pozsony
Eszék
Bécs
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4. 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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5. Tanösvényeken Fejérben
Melyik tanösvényre igazak az alábbi állítások?
Hol készültek a képek?
A

Madárdal tanösvény

B

Sóstói tanösvény

C

Gánti földtani tanösvény

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Egykori bauxitbánya helyén hozták létre.
Része a Szikes túra.
Jele a barkós cinege.
A Vértesben található.
A Kócsagtoronyból szép kilátás nyílik.
Dinnyés határában található.
Székesfehérvár területén fekszik.
A Zöldtanya udvarán sátorozási lehetőség van.
Szürke marha és rackajuh legel itt.
A három tanösvény közül a legfiatalabb, 2010-ben készült.
A Bagoly-hegyen alakították ki.
A Gárdonyi Géza emlékházhoz is vezet.
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6. Rejtvény a Velencei-tóról
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Jellegzetes, kiszélesedő csőrű gázlómadár.
2. A tó szélén élő, 3-4 m-re is megnövő egyszikű növény.
3. Különleges nádkonty.
4. A 2010-ben megnyílt tanösvény neve.
5. Polihisztor, természettudós, aki a Velencei-tavi halászok életéről is írt.
6. Pontyféle, másik neve ragadozó őn.
7. Iszapra rakja a fészkét ez a gólyára emlékeztető madár.
8. Ehhez a nemzeti park igazgatósághoz tartozik a tó.
9. A gémtelepeken a legnépesebb faj.
10. Ebben az időszakban a legalacsonyabb a tó vízszintje.
11. Itt található a Pelikán-ház Erdei Iskola.
12. Párosujjú patás, gulyában legeltetik a réteken.

megoldás: ……………………………………………. (a tó közelében született író)
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7. feladat
Gyógyhatású növények képeit látod. A neveiket hiányosan adtuk meg, egészítsd ki!
Segítségként megadtuk a latin elnevezésüket. Párosítsd a neveket és a képeket!
1

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

6
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10.

9.

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)

8. feladat Nevezd meg, mely madarak röpképét látod!
1.
3.

2.

5.

4.
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7.

6
.

9

8

10
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Párosítsd a képeket a madárnevekkel! A KÉPEK SZÁMÁVAL VÁLASZOLJ!

Füsti fecske

Fogoly

Molnárfecske

Házi veréb

Seregély

Sarlós fecske

Dankasirály

Mezei pacsirta

Vetési varjú

Vörös vércse

9. feladat
Ismerd fel a képeken látható fajokat!
2.

1.

3.

6.

4.
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7.

8.

9.

12.

10.

11.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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23.

22.

24.

10. Kidolgozandó feladat
Szabadkézzel írj egy maximum 3 oldalas fogalmazást, ami a, b és c részből álljon!
Tartalma:
a, Egészségvédelem télen (1 oldal terjedelem)
b, Tervezz gyalogtúrát Fejér megyében (útvonal, nehézségi fok, látnivalók) (1 oldal
terjedelem)
c, illusztráció (1 oldal terjedelem)
Jó munkát kívánunk!
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