
A 2005/2006-os tanév

LÓCZY LAJOS
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI

TANULMÁNYI VERSENY
írásbeli fordulójának feladatai a 10. évfolyam számára

A megoldólap adatait nyomtatott nagybetûkkel töltse ki!
A feladatok megoldásához számológép használható!

Atlaszt, könyvet a versenyre bevinni tilos!
A feladatok megoldásához tollat kell használni!

Az értékelõ lapon javítani, átírni, radírozni, stb. nem szabad!!!
Az egybetûs válaszoknál ügyeljen a betû pontos azonosíthatóságára!!!

Az elérhetõ maximális pontszám 200.

A feladatok megoldására 4 óra áll rendelkezésre!

JÓ MUNKÁT, SIKERES VERSENYT!

Figyelem!
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I. A következõ feladatokban két mennyiség nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A 
választási lehetõségek a következõk:

A „a” nagyobb mint „b”
B „b” nagyobb mint „a”
C „a” és „b” egyenlõ, vagy közel azonos

1. a) Atomerõmûvek aránya a villamos energia termelésben Magyarországon. 
b) Atomerõmûvek aránya a villamos energia termelésben az USA-ban.

2. a) Kairó lakosságának növekedési üteme. 
b) Tokió lakosságának növekedési üteme.

3. a) A Japán áruk exportja az USA-ba. 
b) Az amerikai (USA) áruk exportja Japánba.

4. a) A kõolaj világpiaci ára 2006 januárjában.
b) A kõolaj világpiaci ára 2005 januárjában.

5. a) A munkanélküliség aránya az USA-ban.
b) A munkanélküliség aránya az EU-ban. 

6. a) Az USA acéltermelése tonnában.
b) Kína acéltermelése tonnában.

7. a) Spanyolország autógyártása. 
b) Olaszország autógyártása.

8. a) Japán gazdaságának fejlõdési üteme 2000-tõl.
b) Kína gazdaságának fejlõdési üteme 2000-tõl.

9. a) Kína népessége.
b) Európa és a két Amerika együttes népessége.

10. a) Nigéria lakosságának növekedési üteme. 
b) Lagos lakosságának növekedési üteme.

11. a) A rizs termésátlaga Japánban. 
b) A rizs termésátlaga Kínában.

12. a) Az afrikai országok katonai költségvetése a GDP %-ában.
b) A NATO országok katonai költségvetése a GDP %-ában.

13. a ) Az egy fõre jutó marhahúsfogyasztás Afrikában.
b) Az egy fõre jutó marhahúsfogyasztás Indiában.

14. a) Átlagos mezõgazdasági birtokméret az USA-ban.
b) Átlagos mezõgazdasági birtokméret az Európai Unióban.

15. a) A Perzsa-öböl menti térség kõolaj kitermelése. 
b) A Föld többi országának kõolaj kitermelése.

16. a) A mezõgazdaság támogatására költött EU költségvetési pénzek összege.
b) A csúcstechnológiai iparra költött EU költségvetési pénzek összege.

17. a) Pakisztán 2050-ben várható népessége. 
b) Oroszország 2050-ben várható népessége.

18. a) Hamburg kikötõjének forgalma. 
b) Szingapúr kikötõjének forgalma.

19. a) A szélenergia felhasználása az elektromos áram termelésében az USA-ban.
b) A szélenergia felhasználása az elektromos áram termelésében Európában.

20. a) 100 forint lejben kifejezett értéke 2005 februárban.
b) 100 forint (új) lejben kifejezett értéke 2006 februárban.
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II. Állítson fel csökkenõ sorrendet és írja megoldását az értékelõlapra. Csak a helyes sorrend 
ér egy pontot.

1. Földrészek népessége (fõ):
A) Európa     B) Afrika     C) Ausztrália és Óceánia

2. A világ vezetõ vallásai (fõ):
A) buddhista     B) izraelita     C) keresztény

23. Országok területe (km ):
A) Kanada     B) Brazília     C) Svédország

4. Villamosenergia-termelés (MWh):
A) Angola     B) Franciaország     C)Kína 

5. Mezõgazdasági foglalkozásúak aránya (%):
A) Magyarország     B) Bhután     C) Japán 

6. Bortermelés (hl):
A) Portugália     B) Omán     C) Franciaország 

7. Kávétermelés (t):
A) Izland     B) Etiópia     C) Brazília

8. Halfogás (t):
A) Norvégia     B) Kuba     C) Peru

9. Alumíniumtermelés (t):
A) Bulgária     B) Franciaország     C) Oroszország

10. Uránérc-termelés (t):
A) Lengyelország     B) Ausztrália     C) Kazahsztán 
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III. Válassza ki, hogy melyik országra vonatkoznak az alábbi Európai Unióval kapcsolatos 
állítások.

A. Franciaország F. Hollandia
B. Írország G. Luxemburg
C. Belgium H. Horvátország
D. Németország I. Szlovénia
E. Portugália J. Finnország

1. Ebbõl az országból származik az EU 25 tagú végrehajtó szervének elnöke.

2. Itt található az EU 731 tagú parlamentjének székhelye.

3. Itt ülnek össze a bírák, hogy figyelmeztessenek, ha egy tagország törvényei nincsenek 
összhangban az európai joggal.

4. Itt található az eurót kibocsátó intézmény.

5. Az EU „fõvárosának” országa.

6. Nem tagja az Európai Uniónak.

7. 11 éve tagja a közösségnek.

8. Itt írták alá a Maastrichti Szerzõdést, amely megalakította az Európai Uniót, és célul tûzte ki a 
közös pénz bevezetését.

9. Dániával együtt lett tagja a szervezetnek.

10. A legutolsó bõvítés alkalmával került az EU-ba.

IV. A felsorolt állítások (1-10) a következõ minták szerint lehetnek igazak a négy számmal jelölt 
országra:

A 1, 2, 3-ra igaz
B 1, 3-ra igaz
C 2, 4-re igaz
D Csak a 4-re igaz
E Mindegyikre igaz

Válassza ki az állításokhoz illõ megoldást, és írja válaszát az értékelõlapra.

1. Nagyrészt kínaiak által lakott.

2. Egykor brit fennhatóság alatt volt.

3. Gazdasági fejlõdésében a japán modellt követte.

4. A nemzetközi pénzvilág jelentõs központja.

5. Számítástechnikai eszközgyártása kiemelkedõ.

6. A hidegháború idején fontos amerikai támaszpont volt, és gazdasági fejlõdését az amerikai 
pénzügyi segítség is elõmozdította.

7. A világ vezetõ autógyártói között foglal helyet.

8. A XX. század elsõ felében évtizedekig japán uralom alatt állt.

9. Fejlõdésében fontos szerepet játszott az elõnyös földrajzi helyzet és a kikötõi kereskedelem.

10. Hajóépítésben a világ élvonalához tartozik.

1. Szingapúr
2. Tajvan
3. Hong Kong
4. Dél-Korea
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V. Ezek a feladatok összetett mondatokból állnak, melyek elsõ része egy állítás, második egy 
indoklás. Az állítások és az indoklások igazak vagy hamisak és közvetlen ok-okozati 
összefüggés lehet köztük, az alábbi öt variáció szerint:

Állítás Indoklás Közvetlen összefüggés
A  igaz  igaz van
B  igaz  igaz nincs
C  igaz  hamis nincs
D  hamis  igaz (önmagában)      nincs
E  hamis  hamis nincs

1. 2005 utolsó negyedévében az olajárak csökkentek, MERT az iraki politikai helyzet rendezõdése 
után az ország kõolajexportja megjelent a világpiacon.

2. A Dél-afrikai Köztársaság gyémántbányászatban (össz. karát) világelsõ, MERT földje rendkívül 
gazdag különféle ásványi nyersanyagokban.

3. Az Európai Unió bõvítésének következõ körében Románia és Bulgária csatlakozhat a 
közösséghez, MERT ezek az országok már minden szempontból teljesítették a belépés feltételeit.

4. Az 1973-as és az 1979-es kõolajár-robbanásokat világméretû kereslet által húzott infláció 
követte, MERT a magasabban állandósuló olajár az árak emelkedéséhez vezetett.

5. Ausztrália gazdaságában a mezõgazdasági exportnak ma már kis szerep jut, MERT az ország egy 
fõre esõ nemzeti jövedelme alapján a gazdaságilag fejlett országok közé sorolható.

6. Magyarországon még van lehetõség a termálvíz további hasznosítására, MERT a magasabb 
geotermikus grádiens miatt az ország bõvelkedik hévizekben.

7. Az EU-ban Nagy Britannia, Svédország és Dánia nem csatlakozott a monetáris unióhoz, MERT a 
különbözõ országok eltérõ mezõgazdasággal kapcsolatos érdekei miatt nagyon nehéz 
megállapodni a költségvetés szerkezetében.

8. Kína GDP-jének nagy részét már a magánszektor adja, MERT az országban 2006 elejétõl 
hivatalosan is áttértek a többpártrendszerre.

9. Calcutta a jutafeldolgozás- és kereskedelem világméretû központja, MERT a növény fõ 
termõterülete a város környéki térségben található.

10. A részvényesek értékpapírjaik névértéke arányában tulajdonjogot szereznek a 
részvénytársaságokban, MERT e vállalatok profitjukat osztalék formájában fizetik ki számukra.
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VI. Tanulmányozza az alábbi három korfát, majd válaszoljon a kérdésekre!

A)

B)

C)

1. Milyen lehet a foglalkoztatási szerkezet a fenti korfával rendelkezõ országokban? Írja a 
diagramok számát a korfa betûjele alá az értékelõlapon.

2. Mely országokra vonatkoznak az ábrák?
Írja az országok betûjelét a korfa betûjele alá az értékelõlapon.

x) Brazília
y) Ghána
z) Egyesült Királyság

3. A demográfiai átmenet mely szakaszában vannak?
A szakaszok számát (I-IV) írja az értékelõlapra.

 

Primér

Szekunder

Tercier

1

Primér

Szekunder

Tercier

  
2

Primér

Szekunder

Tercier

3
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Írja az állítások után a megfelelõ korfa (A, B, C) betûjelét!

4. A születéskor várható élettartam 78 év.

5. A meghosszabbodó várható élettartam miatt az idõs korcsoport aránya 15-20% -ra nõ.

6. Gyorsan öregedik a népesség, létszáma stabilizálódik, majd csökkenni kezd.

7. Az utóbbi évtizedben kezdett csökkenni a születési arány.

8. A magas születési arányt magas halálozási arány kíséri minden korcsoportban, melynek egyik fõ 
oka a HIV fertõzöttek magas aránya.

9. A legszegényebb, szinte még teljesen mezõgazdaságra  támaszkodó országok tartoznak ebbe a 
kategóriába.

10. A fiatal korcsoportok a teljes népesség 37 %-át alkotják.

11. A születéskor várható élettartam alacsony, 45-50 év.

12. Széles körben elterjedt a gyermekmunka, a nyugdíjintézmény teljes hiánya miatt az idõskorúak is 
dolgoznak.

13. A csecsemõhalandóság fokozatosan csökken, 29 ezrelék körüli.

14. A fiatal korcsoportok  a csökkenõ születések miatt csupán 17%-át képezik a teljes népességnek.

15. Kevesen jutnak fel az idõsebb korcsoportokba, ezek aránya a teljes népesség csupán 2-4 %-át éri 
el.

VII. Egészítse ki a táblázatot értelemszerûen! Megoldásait vezesse át az értékelõlapra!

Vállalat Ország Fõ profil

1. Egyesült Királyság légi közlekedés

2.

3.

Lukoil

5.

Németország
kommunikáció

(A T-Com anyavállalata)

Svédország láncfûrészek, varrógépek

Oroszország 4.

Svájc
élelmiszeripar

(édességek, bébiételek)

Groupama 6. biztosítás

Pfizer 7. gyógyszeripar

Procter & Gamble USA 8.

Total Franciaország 9.

RP OUTDOOR 10. hegymászó- és túrafelszerelés,
technikai ruházat
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VIII. A térképvázlat és a leírások segítségével nevezze meg a jármûiparban tevékenykedõ 10 céget.
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1. Zöld-sárga festésû csúcsminõségû erdészeti és mezõgazdasági gépei, traktorjai, kombájnjai Magyarországon is ismertek.

2. A legendás bogárhátú gyártójából az egyik legnagyobb európai autóipari konszernné fejlõdött német cég.

3. A világ egyik legnagyobb személyszállító repülõgép gyártója, amely a katonai nehézbombázók gyártásában is világhírnevet szerzett.

4. A 2006-os téli olimpia hivatalos autóját szállító nagy múltú cég.

5. A hetvenes-nyolcvanas években Magyarországon csúcsmodellnek számító gépkocsi gyártója, mely jelenleg kevéssé tudja felvenni a versenyt a nagy 
nyugati autógyártó cégekkel.

6. A világ egyik legnagyobb hajóépítõje; az ipari konglomerátum számos részlege rengeteg más termékkel is megjelenik a világpiacon.

7. A világ legnagyobb tõzsdei értékû autógyártója, amely a korszerû hibridhajtás terén is élen jár.

8. A francia-német-brit-spanyol vállalkozásban mûködõ cég alkotta meg a világ legnagyobb, 550 fõ befogadására képes utasszállító repülõgépét,

az A-380-ast.

9. Az észak-európai cég a világ legnagyobb kamion, teherautó elõállítója; a személyautó gyártó részleg 1999 óta egy amerikai autógyár tulajdona.

10. A cég harci repülõgépeit, melyeknek az egykori keleti tömb légierejében jelentõs szerepük volt, ma is használja a Magyar Honvédség.

Döntse el, hogy igazak, vagy hamisak a közlekedéssel kapcsolatos állítások.

A. Az 1970-es, 80-as évekre a vasút világszerte átvette a közút szerepét a teherszállításban.

B. A világ sok részén ma is nagy jelentõsége van az állati és emberi erõvel mûködtetett jármûveknek a közlekedésben.

C. Az Internet nyújtotta lehetõségek (webkamera, információ a kedvelt idegenforgalmi célpontokról, virtuális utazás) következtében egyre csökken a 
tényleges turizmusban résztvevõk száma.

D. A belvízi hajózás a személyforgalomban a fejlett országokban többnyire az idegenforgalomra korlátozódik.

E. A közlekedésben használt korszerû technológia, jármûvek, és az információs és irányítási rendszerek minimálisra csökkentik a természeti tényezõk 
közlekedésre gyakorolt hatását.



IX. Nevezze meg a térképvázlaton kisbetûvel jelölt országokat és a számokkal jelzett városokat, majd párosítsa a nagybetûvel jelzett állításokat a 
megfelelõ városhoz! (Nem minden városhoz tartozik állítás.) 
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A. Mivel a Katrina hurrikán megrongálta a közelében fekvõ Pontchartrain-tó gátjait, a város lakosságát hónapokra ki kellett telepíteni.
B. Nagyszakállú diktátoráról és méretes szivarjáról is ismeretes a Karib-tenger gyöngyének elsõszámú városa.
C. A nyugati félteke elsõszámú idegenforgalmi centruma.  
D. Itt épült a 70-es években a kaliforniai mesevilág keleti párja, a Disneyworld, a világ legnagyobb összefüggõ szórakoztató parkja.
E. A térség legintenzívebben fejlõdõ gazdaságú nagyvárosa, régebbi vaskohászata és gépipara mellé nagyrészt külföldi tõkébõl több ezer külföldi 

tulajdonú üzem létesült az elmúlt évtizedekben szinte mindenféle iparágban.
F. Olaja, elektronikai és repülõgép ipara mellett legtöbben egy TV sorozatból ismerik.
G. A város gazdasága döntõen az olajpiac keresleti-kínálati viszonyaitól függ.
H. A világ „üdítõital központja” és a CNN fõhadiszállás révén a hírvilág centruma is, hatalmas reptere a legtöbb járatot fogadja a világon.
I. A hidegháború idején Disznó-öböl néven vált ismertté , manapság az elfogott Al-Kaida vezetõk vallatásáról híresült el.
J. A világ legjelentõsebb olajfinomító központja, ezért a Rita-hurrikán közeledésére megmozdultak a benzinárak és a nemzetközi olajárak is.
K. Tenochtitlán, melynek helyére épült, 500 éve is a kontinens legnagyobb városa volt.

a. ...................................................................................  1.  ................................................................................... .........

b.  ................................................................................... 2. ................................................................................... .........

c.  ................................................................................... 3.  ................................................................................... .........

d.  ................................................................................... 4.  ................................................................................... .........

e.  ................................................................................... 5.  ................................................................................... .........

f.  ................................................................................... 6.  ................................................................................... .........

g.  ................................................................................... 7.  ................................................................................... .........

h.  ................................................................................... 8.  ................................................................................... .........

i.  ................................................................................... 9.  ................................................................................... .........

j.  ................................................................................... 10. ................................................................................... .........

 11. ................................................................................... .........

12. ................................................................................... .........

13. ................................................................................... .........

14. ................................................................................... .........



X. A következõ oldalon kétszer 15 állítást talál. 1-15-ig országokra vonatkoznak, 16-tól 30-ig városokra.
1. Keresse meg azokat az országokat (nagybetûk), amelyekre igazak az állítások (1-15). Egy állításhoz több betû is tartozhat; ilyenkor csak 

akkor jár 1 pont, ha mindegyiket beírta! Az országokat nem kell megneveznie!
2. Nevezze meg azokat a városokat, amelyekre az állítások (16-30) vonatkoznak, majd párosítsa hozzájuk a térképvázlat kis betûjeleit! A 

megnevezés és a térképjel együtt ér egy pontot! A kis „l” betût kihagytuk.
3. Nevezze meg a római számokkal jelölt szigeteket (I-V))!

12.
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1. Vegyipara és szerszámgépgyártása is elsõ a világon.
2. Egy fõre jutó nemzeti jövedelme meghaladja a 40 ezer dollárt.
3. Mivel kellemes az éghajlat és nincs az országban jövedelemadó, számos magas jövedelmû híresség 

költözött ide.
4. Katalánok és baszkok is élnek területén.
5. Velünk együtt csatlakozott az Európai Unióhoz.
6. Szõlõ és narancstermelésben nemcsak Európában, hanem a világon is az elsõk között van.
7. A Hágai Bíróság kérésének nem teljesítésére hivatkozva az EU felfüggesztette az országgal nemrég 

megkezdett csatlakozási tárgyalásokat. 
8. Mezõgazdaságát öntözõrendszerek, idegenforgalmát az infrastruktúra kiépítésével illetve 

korszerûsítésével lendítették fel, melyet jórészt EU forrásokból fedeztek.
9. A Maghreb államokhoz tartozik.
10. A harmadik atomhatalomként Európai Unió legerõsebb hadseregével rendelkezik.
11. Területe és népessége is szinte hajszálra egyezik Magyarországéval.
12. A sivatagi szafari-turizmus fõ célpontja.
13. A világ legkisebb állama, mely jóformán egy épületegyüttesbõl áll, vezetõjének szavára mégis egy 

világ figyel.
14. A világ legrégibb, ma is fennálló köztársasága.
15. Alig egy évtizede az országban élõ nemzetek még súlyos polgárháborút vívtak, melyet csak 

nemzetközi beavatkozás állított meg.

16. A Földközi-tenger legnagyobb forgalmú kikötõje, és a behozott nyersanyagok legnagyobb 
feldolgozóközpontja a térségben.

17. Az európai repülõgép- és rakétaipar vezetõ centruma.
18. Sokan csak úgy nevezik: a „Szikla”, egy letûnt birodalom fennmaradt jelképe.
19. Két multi fõhadiszállása is a világ egyik legjelentõsebb gyógyszeripari központjává teszi.
20. A világ egyik legrégibb és ma is a legjelentõsebbek közé tartozó üdülõvárosa, de újabban a 

csúcstechnológiai ágazatok is megtelepedtek közelében.
21. Európa egyik legnagyobb és legmodernebb vaskombinátja, mely behozott nyersanyagot dolgoz fel.
22. A „keresztapák” fõvárosa.
23. Vasércbányái és a közelében található szénlelõhelyek már a XIX. században jelentõs ipari központtá 

tették.
24. A városkörnyék híres huertái az öntözéses mezõgazdaság legszebb példái.
25. Neve az utóbbi idõben a felsõoktatás jövõjét meghatározó EU döntésrõl ismert.
26. A legnyugatibb „keleti” nagyváros, textilipara mellett a foszfátkivitel kapuja.
27. Hagyományos textilipara mellé az utóbbi évtizedekben számos új iparág is megtelepült a városban, 

mely az 1992-es olimpiának is helyt adott.
28. Az El Camino végcélja, Szent Jakab sírja révén az egyik legjelentõsebb európai zarándokhely.
29. A város jelképe az európai „Arany-kapu”, az öreg kontinens leghosszabb függõhídja.
30. A legészakibb európai borvidék több ezer éves központja.

ÁLL. BETÛVÁROS

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

ÁLL.
ORSZÁG
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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XI.  A diagram alapján segítsen a gazdasági hetilap archívumszerkesztõjének az összekevert újsághíreket dátum alapján sorba rendezni, és 
válaszoljon a 7. feladat kérdéseire!
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1. Amióta Járai Zsigmond az MNB elnöke bejelentette a forint csúszó 5. Külföldi spekulánsok határidõs ügyleteikkel a forint nem kívánt 
leértékelésének megszüntetését, egyúttal a forint árfolyamsávjának erõsödését okozták az elmúlt hónapokban. A múlt héten a magyar deviza 

 15%-ra való kiszélesítését, a nemzeti valuta jelentõsen erõsödött. Ez árfolyama többször is megközelítette az árfolyamsáv szélét, a sávhatár 
rendkívül kedvezõ a külföldi nyaralásra készülõ magyar családoknak, átlépését csak 3,5 milliárd euró összértékû forint eladásaival tudta 
hiszen kevesebb forintot kell adni ugyanannyi valutáért. megakadályozni a Magyar Nemzeti Bank. A Monetáris Tanács a 
Magyarország viszont drágább lesz a külföldieknek, így a hazánkba spekuláció letörésére a novemberi és a decemberi fél-fél százalékos 
érkezõ turisták száma és ezzel együtt az idegenforgalmi bevételeink kamatvágás után január 16-án 8,5%-ról 7,5-re, majd január 17-én 6,5%-
eddigi lendületes növekedése megtörhet. Drágábbak lesznek a magyar ra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
áruk is külföldön, így veszélybe kerülhetnek az exportot elõállító 6. Csõdbe juthat számos magyar család és vállalkozás - figyelmeztetett 
munkahelyek. több hírlap. Az elmúlt két évben a kereskedelmi bankok sok családot és 

2. 2,5 év után visszatért az európai közös valuta dollárparitása, az 1:1-es vállalkozást csábítottak az alacsony kamatozású deviza alapú hitelek 
árfolyam. Az év eleji 90 cent körüli árfolyamról április eleje óta felvételére. A múlt heti közel 10 %-os forint gyengülés következtében az 
lecsúszó jegyzések júliusra a 100 centet is átlépték, majd azóta 99 cent árfolyamfüggõ törlesztõrészleteik jelentõsen megnövekedtek. A lapok 
körüli értéken stabilizálódtak. Hosszabb távon újabb jelentõs azonban felesleges riadalmat keltenek. Még így is jóval kevesebbet 
gyengülés is bekövetkezhet, hiszen az amerikai gazdaság nagy fizetnek õk, mint a fix törlesztésû forinthitelek felvevõi. A valóban 
részének lassulását nem ellensúlyozza a Bush kormányzat emelkedõ létezõ árfolyamkockázat csak 300 Ft közelében teszi drágábbá az eurót 
katonai megrendeléseinek gazdaságélénkítõ hatása, ugyanakkor az vagy a svájci frankot a magas kamatozású forinthiteleknél. 
Irakkal szembeni katonai fellépés egyre nagyobb valószínûsége az 7. 2000 január elején 3 család jelentõsebb örökséghez jutott, melybõl az 
amerikai valuta iránti bizalom további csökkenését eredményezheti. illetékek kifizetése után 4 millió forintjuk maradt. A pénzt hosszú távú 

3. Az USA ezredforduló körüli túlzott gazdasági lendületének tartaléknak szánták melynek kamataiból nyaranta külföldre utazhatnak. 
megfékezésére tett jegybanki kamatemelések sikerrel jártak, de „A valuta a legjobb!” mondogatták ismerõseik, így mindhárman 
eközben igencsak erõs valutává vált a zöldhasú. A megtakarításaikat devizabetétbe fektették a pénzüket. A Mézga család a régóta menõ 
dollárban tartók így jelentõs árfolyamnyereséget könyvelhettek el. amerikai dollárt választotta. A Facsiga család az európai közös pénz 
További erõsödés azonban már nemigen várható, sõt a fékezés utáni mellett tette le a voksot, mondván elõbb-utóbb nálunk is ez lesz. A Tõkés 
kamatcsökkentések gyengülést idézhetnek elõ, ezért érdemes lehet család a gazdasági lapok tanulmányozása után szintén dollárba helyezte 
másik valutára, pl. a második születésnapjára készülõdõ euróra el megtakarítását, s továbbra is figyelte a szaksajtóban megjelenõ 
váltani. híreket. Ezek hatására még 2000 novemberében euróra váltottak, 2005 

március elején a dollárra való visszaváltás mellett döntöttek. 2005 4. Véget érni látszik az euró szárnyalása. Az év eleji 1,35 dolláros rekord 
decemberében, látva a rengeteg akciós kínálatot régi autójuk lecserélése euró már a múlté. Az amerikai jegybank szerepét betöltõ FED az év 
mellett döntöttek mindhárman. A szalonban kinézett Toyota Avensis 5,5 során sorozatosan emelte a kamatokat, s ennek révén az euró „elõnye” 
millió forintba került, míg a régi autót 1,5 millió értékben beszámították. 1,15-ig csökkent. Az európai lokomotív gyengélkedése miatt a trend 
2006 január 4-én a fizetés lebonyolítása végett bementek a bankba minden bizonnyal jövõre is folytatódni fog, hiszen a mozdonyvezetõ 
ahonnan Mézgáék bosszankodva, Facsigáék elégedetten, Tõkésék váltás után is kétséges, hogy Angela Merkel és új kormánya 
pedig rendkívül boldogan távoztak. Indokolja röviden a különbözõ végrehajtja-e a gazdaság versenyképességét fokozó, de a szociális 
hangulatot! (Tízesre kerekített árfolyammal számoljon!)kiadások drasztikus lefaragását irányzó reformokat.

±

A.  2000.11.15 B.  2001.06.01 C.  2002.08.13 D.  2003.01.18 E.  2003.06.05 F.  2005.12.14
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XII. Tanulmányozza a következõ 19 különféle helyrõl származó embert, és válaszoljon a feltett 
kérdésekre!

1. Milyen nyelven beszél B, F, G, J ember?  ! B:__________________   F: __________________

 G:__________________  J:__________________

2. Hány ember nem tartozik az indoeurópai nyelvcsaládba?  ! a:______

3. Ki tartozik a mongolid nagyrasszaba?  ! a:______   b:______   c:______   d:______

4. Kinek az õsei lehettek 

a) francia,  ! ______   ______

b) holland, illetve  ! ______

c) spanyol gyarmati fennhatóság alatt?  ! ______   ______

5. Feltételezve, hogy vallásos, ki szeretne elzarándokolni

a) Benaresbe?  ! ______

b) Lhászába?  ! ______

c) Hány ember menne el Mekkába?  ! ______

d) Ki tartozik a szikh valláshoz?  ! ______

6. a) Hány ember keresztény vallású?  ! _________________

b) Ebbõl hány katolikus?  ! ___________________

A. quéleci papírbolt tulajdonos

B. brazil szambatáncosnõ

C. jakartai rendõr

D. koppenhágai pincérnõ

E. TelAviv-i gyémántkereskedõ

F. teheráni pék

G. egyiptomi földmûvelõ

H. kalkuttai jutakereskedõ

I. Salt Lake City-beli kórusvezetõ nõ

J. dublini népdalénekes

K. bolgár tûzoltó

L. belfasti (unionista) postásnõ

M. dél-amerikai esõerdei indián

N. amritsari taxisofõr 

O. manilai fodrász

P. rabati üvegáru kereskedõ

Q.  tibeti jakhajcsár

R.  fulbe szarvasmarhatartó

S. maszáj törzsi vezetõ
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