A 2009/2010-es tanév

LÓCZY LAJOS
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI
TANULMÁNYI VERSENY
írásbeli fordulójának feladatai a 10. évfolyam számára

Figyelem!
A megoldólap adatait nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
A feladatok megoldásához számológép használható!
Atlaszt, könyvet a versenyre bevinni tilos!
A feladatok megoldásához tollat kell használni!
A megoldólapon javítani, átírni, radírozni, stb. nem szabad!
Az egybetűs válaszoknál ügyeljen a betű pontos azonosíthatóságára!
Az elérhető maximális pontszám 200.

A feladatok megoldására 4 óra áll rendelkezésre!

JÓ MUNKÁT, SIKERES VERSENYT!

2.

I.

A következő feladatokban a nagybetűvel jelölt országok és a számokkal jelölt állítások
közötti kapcsolatot kell felismernie. A feladatok megoldásakor figyeljen arra, hogy először az
állítást kell elolvasnia és csak azután kell hozzá keresni a megfelelő ország betűjét!

A) Kína
B) India
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„El nem kötelezettként” nehéziparának kiépítéséhez több oldalról is kapott segítséget.
Gazdasága és politikai ereje a 90-es években jelentősen visszaesett.
Még mindig a Kommunista Párt van hatalmon.
Látványos fejlődését a különleges gazdasági övezetekbe betelepülő, korszerű technológiát hozó
külföldi vállalatok is segítik.
Mezőgazdaságát a XX. században is végig a földek magántulajdona jellemezte.
Saját nukleáris- és űriparral rendelkező ország.
A világ minden részén élő zárt diaszpórái is elősegítik késztermék-exportját.
Elsősorban nyers- és alapanyagokat, valamint fegyvereket exportál.

A) Kanada
B) Ausztrália
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

C) Oroszország
D) Mindhárom

C) Brazília
D) Mindhárom

Népességének jelentős része az ország DK-i részén tömörül.
Nehéziparának fejlődését jelentősebb feketeszén-készletek hiánya gátolta.
Bauxitbányászat nélkül vált a világ egyik legnagyobb alumínium-termelőjévé.
Népessége meghaladja az 50 millió főt.
Kőolaj- és földgázbányászata világjelentőségű.
Kivitelében jelentős a bányakincsek és egyéb nyersanyagok szerepe.
A világ első gyapjú- és bauxit exportőre.
Elektromos áramának döntő részét hőerőművekben termeli.

3.

II.

Ezek a feladatok összetett mondatokból állnak, amelyeknek első része egy állítás, a
második egy indoklás. Az állítások és indoklások vagy igazak, vagy hamisak. Az igaz állítások és
indoklások között vagy van ok-okozati összefüggés, vagy nincs köztük kapcsolat. Így a következő
variációk lehetnek:

A
B
C
D
E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Állítás
igaz
igaz
igaz
hamis
hamis

Indoklás
igaz
igaz
hamis
igaz (önmagában)
hamis

Összefüggés
van
nincs
nincs
nincs
nincs

A fejlődő országok nagyvárosai gyors ütemben növekednek, MERT a jól fizetett munkahelyek és
a magasabb életminőség reménye odavonzzák a népességet.
Az USA elnöke, Barack Obama, 2009-ben Nobel békedíjat kapott, MERT elkezdte csapatai
kivonását Afganisztánból.
Bombay kiemelkedő „juta főváros”, MERT a Gangesz deltavidéke a Föld legjelentősebb
jutatermelő körzete.
A régi gyapotöv és a mostani gyapottermelés központja megegyezik az USA-ban, MERT itt
trópusi monszun terület található.
A latin-amerikai országok integrációs törekvései kevés sikert hoztak, MERT hasonló
termékeikkel az egymás közti kereskedelem minimális.
Rio de Janeiro a világ egyik legszebb fekvésű városa, MERT 10 millió lakosának fele a
peremvárosokban él.
A dél-amerikai országok gazdasága és társadalma már hosszú évtizedek óta stabil, MERT a
gyarmati idők örökségeként katonai diktatúrák irányítása alatt állnak.
A világon kitermelt nyersanyagok 30%-át az USA használja fel, MERT az ország lelőhelyei már
kimerülőben vannak.
A Dél-Afrikai Köztársaság gyémántbányászatban (össz. karát) világelső, MERT földje rendkívül
gazdag különféle ásványi nyersanyagokban.
A részvényesek értékpapírjainak névértéke arányában tulajdonjogot szereznek a
részvénytársaságokban, MERT e vállalatok a profitjukat osztalék formájában fizetik ki
számukra.

III. Döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H) állítást olvas-e!
1.
2.
3.
4.
5.

A Mini Morris, Jaguar és Land Rover autók gyártása teljes egészében külföldi tulajdonba került.
1950 és 1990 között a városodás üteme gyorsabb volt az alacsony jövedelmű országokban, mint a
magas jövedelmű országokban.
A multinacinális vállalatok az árak minimalizálására és a profit maximalizálására törekszenek.
Port-au-Prince növekvő népessége hirtelen drámaian csökkent 2010 elején.
Magyarország 1997-ben csatlakozott a NATO-hoz.
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IV.

Az alábbi feladatokban két mennyiség („a” és a „b”) nagyságrendi viszonyát kell
eldöntenie az alábbi variációk szerint:
A
B
C

„a” nagyobb mint „b”
„b” nagyobb mint „a”
„a” és „b” egyforma, vagy csaknem azonos

1.

a. A mezőgazdaság támogatására költött EU költségvetési pénzek összege.
b. A csúcstechnológiai iparra költött EU költségvetési pénzek összege.

2.

a. Svájc népsűrűsége.
b. Kína népsűrűsége.

3.

a. Az 1000 főre jutó halálozások száma Észak-Amerikában.
b. Az 1000 főre jutó halálozások száma Afrikában.

4.

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

5.

a. Szövetségi tartományok száma Németországban.
b. Kantonok száma Svájcban.

6.

a. Kína népessége.
b. Európa és a két Amerika népessége.

7.

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

8.

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

9.

a. A mezőgazdaságban dolgozók jelenlegi aránya az Egyesült Királyságban.
b. A mezőgazdaságban dolgozók jelenlegi aránya Franciaországban.

10.

a. A szaúd-arábiai választásokon megjelenő női szavazók száma.
b. A brunei női szavazók száma.

V.

Tegye a megadott szempont szerint csökkenő, ill. időrendi sorrendbe az alábbiakat.
(Minden helyes sorrend 1 pont. A megoldólapra betűket írjon!)

1.

Egy főre jutó GDP:
a) Malaysia
b) Kuvait
c) Norvégia
d) Kína

2.

Szervezetek megalakulásának sorrendje:
a) Montánunió
b) EK
c) EGK
d) EU

3.

Dél-Korea fejlődési szakaszainak
stratégiai termékei időrendben:
a) hajók, nehézgépek
b) személyautó
c) textil és ruházat
d) számítógép

4.

Kontinensek népessége:
a) Európa
b) Afrika
c) Ausztrália és Óceánia
d) Ázsia

5.

VI.

Válaszolja meg a két tudósra vonatkozó kérdéseket.

1.

Mi olvasható Bíró Lajos síremlékén?
A. természettudós
B. geográfus

2.

3.

C. zoológus

D. néprajztudós

Melyik tudományterülettel nem foglalkozott Bíró Lajos?
A. rovartan
B. barlangkutatás C. néprajz

D. meteorológia

Hol végezte legfontosabb néprajzi leírásait Bíró Lajos?
A. Ceylon
B. Új Guinea
C. Ausztrália

D. Új-Zéland

4.

Hol dolgozott Bíró Lajos 1902-es hazatérése után?
A. Szegedi Tudományegyetemen
B. Magyar Nemzeti Múzeumban
C. Debreceni Egyetemen
D. Magyar Tudományos Akadémián

5.

Melyik mű nem Lóczy Lajos alkotása?
A. Utazás gróf Széchenyi Bélával a Kuku-norhoz és Kelet-Tibetbe (1880)
B. Az emberföldrajz alapjai (1922)
C. Nyugat-szerbiai tanulmányutam (1920)
D. A balatoni tudományos kutatásokról (1896)

6.

Mely földrajztudós nem tartozott Lóczy Lajos tanítványai közé?
A. Cholnoky Jenő
B. Teleki Pál
C. Prinz Gyula
D. Bulla Béla

7.

Hol található Lóczy Lajos képen látható síremléke?
A. Balatonakali
B. Balatonarács
C. Keszthely

8.

D. Badacsony

Melyik esemény nem Lóczy Lajos munkásságával kapcsolatos?
A. Felfedezte a Tapolcai-tavasbarlangot.
B. Rendszeresítette a tanulmányi kirándulásokat egyetemi hallgatói számára.
C.Expedíció Szerbiába, Macedóniába és Albániába az első világháború idején.
D. A József Nádor Műegyetem, majd a budapesti tudományegyetem tanára.
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VII. Ezekben a feladatokban egy állításhoz négy fogalom illetve válasz tartozik.
Az állítás nemcsak egy fogalomra lehet igaz, hanem többre is, az alábbi variációk szerint:

A
B
C
D
E

Az állítás az 1., 2., 3.-ra igaz
Az állítás az 1. és a 3.-ra igaz
Az állítás a 2. és a 4.-re igaz
Az állítás csak a 4.-re igaz
Az állítás mind a négyre igaz

1. Élelmiszer importja meghaladja az
exportot:
1.
2.
3.
4.

Hollandia
Kína
USA
Japán

2. Spanyolország nemzeti kisebbsége:
1.
2.
3.
4.

Baszk
Gall
Katalán
Breton

3. A Randstad városa:
1.
2.
3.
4.

Amszterdam
Rotterdam
Utrecht
Eindhoven

4. Nem NATO tagország:
1.
2.
3.
4.

Svájc
Albánia
Oroszország
Horvátország

5. Exportjában a számítástechnikai termékek
szerepe jelentős:
1.
2.
3.
4.

Írország
Szingapúr
Tajvan
Ukrajna

6. Híres jelenlegi vagy volt egyeteméről:
1.
2.
3.
4.

Cardiff
Salamanca
Heidelberg
Nagyszombat

7. Kiemelkedő fontosságú extenzív
mezőgazdasági termelés jellemzi:
1.
2.
3.
4.

az észak-amerikai préri területét
a kaliforniai szőlőtermesztést
az Új-zélandi juhtenyésztést
a Nagy-tavak melletti tejelő
szarvasmarha-tenyésztést

8. A vízenergia-termelés az ország számára
nagy fontosságú:
1.
2.
3.
4.

Brazília
Ausztria
Venezuela
Ghána

9. Radioaktív szennyezés érte:
1.
2.
3.
4.

Novaja Zemlja szigetét
Japán-szigeteket
Takla-Makán sivatagot
Pearl Harbort

10. Európai népcsoport:
1.
2.
3.
4.

szkipetárok
veddák
szorbok
hauszák

11. Népsűrűsége meghaladja hazánkét:
1.
2.
3.
4.

Kanada
Kína
Finnország
Nagy-Britannia

12. Kettéválasztott terület:
1.
2.
3.
4.

Hispaniola szigete
Koreai-félsziget
Ciprus
Új-Guinea

13. Állampolgárai hazájukban nem Euroval
fizetnek.
1.
2.
3.
4.

Egyesült Királyság
Dánia
Svédország
Montenegro

7.

14. Fontos központja a kőolaj kitermelésének
és finomításának is:
1.
2.
3.
4.

15. Népessége meghaladja a 100 millió főt.

New Orleans
Taranto
Ploiesti
Sheffield

1.
2.
3.
4.

Nigéria
Pakisztán
Japán
Malajzia

VIII. Végezze el a számításokat és válaszoljon a feladat kérdéseire.
Pampalini 2010-es évi utazását tervezi, de a válság miatt nincs pénze elhagyni az európai kontinenst.
Nem szereti a végleteket, ezért úgy dönt, hogy a katalógusban talált három ország közül azt választja,
ahol az egy főre eső turisták száma a második legmagasabb.
1) Melyik országba fog elutazni az alábbi három közül?
2) Mennyi itt az egy főre jutó turisták száma?
3) Mennyi forintot vitt magával a valutaváltóhoz januárban, ha az utazási iroda azt javasolta, hogy a
helyi valutából 200-at vigyen költőpénznek?
4) A sok szervezési feladat miatt csak egy hónappal később tudott valutát váltani, és az árfolyam
addigra megváltozott. Mi történt a forinttal az adott valutához képest?
5) Több vagy kevesebb forintra volt így szüksége? Mennyivel?
6) Pampalini nyaralása közben úgy dönt, hogy meglátogatja a (fél)sziget szomszédos államát is.
Kell-e újból pénzt váltania? (ha igen milyet?)

Ország
Ciprusi
Köztársaság
Ír Köztársaság
Spanyolország

Valuta
1 CYP
1 ESP
1 EUR
1 GBP
1 PTE
1 TRY
1 USD

Népesség
796 000

Érkező turisták száma
2 400 000

4 460 000
40 525 000

8 000 000
59 200 000

Forint

Forint

Forint

Forint

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

(január)
452
1,2
260

(január)
458
1,6
270

(február)
448
1,3
250

(február)
456
1,7
262

285
1,22

300
1,33

290
1,18

303
1,30

120

128

110

120

175

186

170

184

8.

IX.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A bal oldali felsorolásban 4-4 idegenforgalmi központot (város, terület, táj, nemzeti park,
stb.) talál (1-15). Párosítsa a mellettük található idegenforgalmi vonzerőket (A-Q) a
központokhoz. Minden csoporthoz talál vonzerőt, de nem minden vonzerő használható a
megoldásban.
Kairó, Athén, Róma, Teherán
Monaco, Las Vegas, Macau, Atlantic City
Edinburgh, Salzburg, Cannes, Los Angeles, Prága
Amsterdam, Plzen, München, Kilkenny, Sopron
Grossglockner, Sasok útja, Mount Blanc,
Kilimandzsáró, Aconcagua
Zakopane, Davos, Innsbruck, Chamonix,
Dolomitok
Vancouver, Monza, Fokváros, Peking, Szocsi
Flegrei-mező, Etna, Nagy Korallzátony,
Eisriesenwelt, Yellowstone NP
Székelyudvarhely, Mohács, Hollókő, Szentendre,
Szenna
Szerengeti Nemzeti Park, Duna-delta,
Sziklás-hegység, Duna-Dráva Nemzeti Park
Dubai, Bora Bora, Nizza, St. Tropez
Mekka, Benares, Lhásza, Lourdes
Agra, Rio de Janeiro, New York, San Francisco,
Moszkva, St. Louis
Copacabana, Malibu, Cote D'Azur, Costa del Sol
Karlovy Vary, Budapest, Bad Ischl, Vichy

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

zarándokhelyek
kultúra, zene, film
ökoturizmus
fürdőváros
sörturizmus
vadászat
ókori történelmi emlékek
néprajzi emlékek, népszokások
luxusüdülések
hegymászás, hegyi túra
hegyvidéki üdülés és síelés
híres tengerpart
ritka természeti jelenségek
szerencsejáték
sportesemények
híres épületek, építmények
borturizmus

X.

Az alábbi állítások elolvasása után nevezze meg a nekik megfelelő fogalmakat!

1.
2.
3.

Kína közel 7000 km hosszú erdősávja, mely északról védi a termőföldet az elsivatagosodástól.
Dél-amerikai latifundiumokon elterjedt, ún. félrabszolga-rendszer volt.
Feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, öt állandó és tíz nem állandó, két évre
megválasztott tagja van.
Adóparadicsomok, az ide települő vállalatokra nem vonatkozik a befogadó ország jogrendje,
területen kívüliséget élvezhetnek.
A színes bőrű lakossággal szemben alkalmazott diszkriminatív politika volt a Dél-afrikai
Köztársaságban.
A városok számának, a városi lakosságnak a növekedése, a városi életforma terjedése.
Ilyen várostömörülés például Hollandiában a Randstad.
Magas szellemi tőkével rendelkező személyek „elcsábítása”.
Diagram, mely megmutatja egy terület lakosságának nemek és életkor szerinti megoszlását.
Megmutatja a munkaerő szektorok szerinti megoszlását.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9.

XI.
1.
2.
3.
4.

Nevezze meg az 1. térképvázlaton számmal jelölt városokat!
__________________
__________________
__________________
__________________

5.
6.
7.
8.

__________________
__________________
__________________
__________________

9. __________________
10. __________________

A meghatározás alapján nevezze meg az országot és a térképi betűjelét írja a név után!
(A megnevezés és a betűjel együtt ér egy pontot.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Az egyetlen iparilag fejlett ország:
_____________________ __
A világ olajkitermelésének jelentős tényezője:
_____________________ __
Teleki Sámuel felfedezőútja nagyrészt itt vezetett:
_____________________ __
A kilencvenes években létrejött fiatal állam:
_____________________ __
Kihasználatlan vízenergia-kincse a legnagyobb a világon:
_____________________ __
Itt található a hideg sivatagok egyike:
_____________________ __
Magyar László Afrika-kutató élt itt:
_____________________ __
Lakói nagyrészt ázsiai származásúak:
_____________________ __
Ásványkincsekben gazdag ország a Viktória-vízesés déli oldalán: _____________________ __
Területén van Afrika teteje:
_____________________ __
A portugálok kezdték építeni itt Afrika legnagyobb vízerőművét: _____________________ __
Csak térképen létező ország. Területét fegyveres klánok uralják kik újabban a nemzetközi
hajózást is fenyegetik:
_____________________ __
13. „Itt estek a fejükre” az istenek:
_____________________ __
14. A kávé hazája és ma már második legfőbb termelője is:
_____________________ __
15. Darfúr tartományát évek óta lázadók tartják uralmuk alatt:
_____________________ __
Az alábbiakban a térképen római számmal jelzett népcsoportokat kell kiválasztania a
felsorolásból! Segítségül némi információt is mellékeltünk.
dinka, malgas, busman, hottentotta, maszáj, hutu-tuszi, turkana, zulu, pigmeus, búr
I. Különleges nyelvük teszi őket teljesen egyedivé:
________________
II. Az angolok érkezése előtt Délkelet-Afrikában önálló királyságot alapítottak: ________________
III. Maláj eredetű népcsoport, kik 1776-ban magyar királyt választottak gróf Benyovszky Móric
személyében:
________________
IV. Apró termetű őserdei nép, ma is ősközösségi szinten élnek:
________________
V. Bozótlakók, akik kiválóan alkalmazkodtak a félsivatagi körülményekhez: ________________
VI. Életmódjuk révén a gyalogláshoz, futáshoz alkalmazkodott testfelépítésük következtében az
atlétika királyai és az MBT cipők „modelljei” lettek:
________________
VII. Az első európai telepesek, akik hazájuktól független szabadállamokat hoztak létre az Oranje és a
Vaal folyók vidékén.
________________
VIII.Vándorló szarvasmarha-tenyésztést folytató nép, akik még ma is bikáért veszik az asszonyt
(a gazdagabbak akár többet is):
________________
IX. A Rudolf-tó partján élő népcsoport kiket Teleki Sámuel fedezett fel:
________________
X. Két nép, amelyek neve csúnyán összeforrt az 1994-2002 között több mint 6 millió áldozatot
követelő konfliktus-sorozatban:
________________

10.

XII. Nevezze meg a 2. térképvázlaton számokkal jelölt városokat, és az állítások betűjelét írja
azon város neve után, amelyikre leginkább vonatkozik!
(A név és a betű együtt ér 1 pontot, de néhány helyen az egyiket segítségül megadtuk.)
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______________
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A.

Régen a pamut, ma a foci „fővárosa”.

B.

A gótikus építőművészet és a pezsgőgyártás ősi központja.

C.

A szomszédos Bradforddal együtt a gyapjúszöveteket előállító textiliparáról volt híres.

D.

Az illatszer-ipar és a női divat fővárosa.

E.

A nagyvárosok belső munkahelyövének nevét adó centruma ma is Európa vezető pénzügyi
központja.

F.

Milliós nagyváros, 600 éven át épített dómjában nyugszanak a háromkirályok, mégis leginkább a
világ legrégibb illatszermárkájáról, a „4711”-ről ismert.

G.

Az Europoort közel 400 millió tonnás forgalmával valóban a világ kikötője.

H.

A Fekete-vidék mára kifehéredett központja.

I.

40 évig volt „ideiglenes” főváros, ma csak egyetemi- és konferenciaközpont.

J.

Egykor jelentős gyémántipara volt, ma már csak a drágakő-kereskedelem világcentruma,
mellesleg a csokoládé fővárosa is, és Európa harmadik kikötője.

K.

Az angol nyelv oktatásának fővárosa a világ egyik leghíresebb iskolavárosa.

L.

Itt található az ING központja.

M.

A világ legmagasabb GDP-jét előállító gazdaságának fővárosa, ahol Kovács László volt
„adószakértő”.

N.

A Thyssen-Krupp óriáscég székhelyeként, valamint metallurgiai kutatóintézetei révén is a
kohászat fővárosának tekinthető.

O.

A közlekedés fontos csomópontja, de fehér szikláiról is nevezetes.

P.

„Főváros”, még sincsenek nagykövetségei, ellenben nehézipari központ és érckikötő.

Q.

A földgázkitermelés- és szállítás egyik központja.

R.

Az ország második számú kikötője, kotrás nélkül képes fogadni a legnagyobb hajókat.

S.

A legnagyobb forgalmú belvízi kikötője révén a nehézipar központja.

T.

Az Európai Unió legdinamikusabb gazdaságának centruma, ahol a legnagyobb a
számítástechnika és a szoftverkészítés aránya a nemzeti jövedelem termeléséből.

11.

A térkép kisbetűivel válaszoljon, hogy mely országra vonatkoznak az állítások!
21.

Területének legnagyobb részét igen magas hatásfokkal intenzíven megművelik.

22.

Királyság, ahol valóban „király” uralkodik.

23.

A magyar energiaiparban is jelentős multi, az E-on anyaországa.

24.

Mindhárom fosszílis energiahordozóból jelentős mennyiséget termel.

25.

A XX. század elején még gyakorlatilag gyarmat volt.

26.

Sokáig csak a „Vasherceg” országa, ma inkább bankjai teszik gazdaggá.

27.

Szénbányáiban egykor több mint egymillió ember dolgozott, de a „Vaslady” nagy részüket
munkanélkülivé tette.

28.

A két népcsoport ellentétei miatt három részből álló szövetségi állammá alakult.

29.

Már csak a második exportőr a világon.

30.

A TGV szupervonat-hálózat 2/3-a fut területén.

XIII. Egészítse ki a táblázatot értelemszerűen!

Ország
1.

Dél-Afrika

2.

India

3.

Franciaország

Város / Terület

iparvidék, bányavidék
Jamshedpur
téli sport és csúcstechnológiai központ
Algarve

4.

Földrajzi jelentőség

idegenforgalmi körzet

5.

Oroszország

6.

Németország

7.

Csehország

KOH-I-NOOR ceruzagyára Európa-hírű

8.

Nagy-Britannia

„Észak Athénja”

Jena

Karthago

9.
10.

India

11.

USA

12.

Szlovákia

Németország

ókori emlékek / turizmus
Kőrösi Csoma Sándor sírja

Los Alamos
„Acélváros”
Pusan

13.
14.

az északi hadiflotta jégmentes kikötője

hajógyártás
legnagyobb nemzetközi vásárváros

12.

XIV. Tanulmányozza a következő 19 különféle helyről származó embert, és válaszoljon a
feltett kérdésekre.

A. quebeci papírbolt tulajdonos

K. bolgár tűzoltó

B. brazil szambatáncosnő

L. belfasti (unionista) postásnő

C. jakartai rendőr

M. sanghaji selyemfestő

D. koppenhágai pincérnő

N. dél-amerikai esőerdei indián

E. Tel-Aviv-i gyémántkereskedő

O. amritsari taxisofőr

F. teheráni pék

P. manilai fodrász

G. egyiptomi földművelő

Q. rabati üvegáru kereskedő

H. kalkuttai jutakereskedő

R. tibeti szerzetes / jakhajcsár

I.

Salt Lake City kórusvezető nő

S. fulbe szarvasmarhatartó

J.

dublini népdalénekes

T. maszáj törzsi vezető

1.

Milyen nyelven beszél B, F, G, J ember?

2.

Hány ember nem tartozik az indoeurópai nyelvcsaládba?

3.

Ki tartozik a mongolid nagyrasszba?

4.

Kinek az ősei lehettek
A) francia ______________, illetve
B) holland ______________ gyarmati fennhatóság alatt?

5.

Feltételezve, hogy vallásos, ki szeretne elzarándokolni
A) Benaresbe? ________________
B) Lhászába? _________________
C) Mekkába? __________________ ?

6.

A) Hány ember keresztény vallású? _________________
B) Ebből hány katolikus? ___________________

1. térképvázlat (a XI. feladathoz)

2. térképvázlat (a XII. feladathoz)

