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A gyulai Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2017/2018 tanévben 

újra megrendezi természettudományos versenyét. 

A versenyen nevezési díj nincs. 

A feladatlapokat a http://kjkg.hu/ honlapról kéthetente egyénileg kell letölteni, majd a megoldásokat 

szintén egyénileg, elektronikusan kell beküldeni a haziverseny.kjkg@gmail.com e-mail címre.  

Az 1. megoldólap beküldési határideje 2017. december 12. 

A győztesek értékes ajándékokat nyerhetnek! 

 

Eredményes versenyzést kívánnak a verseny szervezői! 

 

         FÖLDRAJZ FELADATLAP 

Szeretlek, Magyarország! 

 

1. Mely magyar földrajztudósokra illenek az alábbi leírások! Írd a nevüket a vonalra! 

….. a) Veszprémben született. Részt vett a Balaton tanulmányozásában is. A Magyar Tudományos 

Akadémia tagja, a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike. 1896-ban Kínába ösztöndíjat 

kapott. 1905-től a Kolozsvári Tudományegyetem tanára is. 

Neve: ____________________________ 

….. b) Magyar karsztkutató, földrajztudós, világutazó, számos földrajzi ismeretterjesztő mű szerzője, 

az érdi Magyar Földrajzi Múzeum alapítója. 

Neve: ____________________________ 

….. c) A magyar földrajztudományt a világ élvonalába 

emelte. Ő volt az első, aki a Himalájában 10–15 

kilométeres áttolódásokat sejtett, és szelvényeiben ki is 

mutatott. Munkásságának legjelentősebb eredményeit 

balatoni kutatásai hozták meg. 

Neve: ____________________________ 
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….. d) Magyar felfedező, afrikanista, fotográfus, országgyűlési képviselő, a Kenya északi részébe 

indult első európai expedíció vezetője. Vulkánt is neveztek el róla. 

Neve: ____________________________ 

….. e) Magyar Afrika-kutató, zoológus, vadász. A magyar vadászirodalom klasszikusa, a Nimród 

vadászújság főszerkesztője. Jól értett az állatok preparálásához. 

Neve: ____________________________ 

….. f) Geográfus, botanikus, tájfutó. Malária fertőzésben halt meg 30 évesen. A Bükk hegységben 

teljesítmény túrát és földrajz versenyt is neveztek el róla. 

Neve: ____________________________ 

 

2. Párosítsd a képeket a leírásaik alapján!  

Írd a képek alatt látott számot az előző feladatban megadott személyek betűjele elé! 

            

  1     2.     3. 

  

  4.     5.     6 

        Képek forrása: https://hu.wikipedia.org 
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3. TOTÓ 

 

1. Melyik város Heves megye székhelye? 

1. Miskolc 

2. Salgótarján 

X. Eger 

 

2. Ki zenésítette meg a Himnuszt? 

1. Egressy Béni 

2. Erkel Ferenc 

X. Bartók Béla 

 

3. Mit jelent a fehér szín a magyar trikolórban? 

1. Erő 

2. Hűség 

X. Remény 

 

4. Melyik településen van olyan barlang, ahol lehetőség van csónakázni? 

1. Aggtelek 

2. Budapest 

X. Tapolca 

 

5. Hol található a történelmi nagy Magyarország mértani közepe? 

1. Szarvason 

2. Ópusztaszeren 

X. Pakson 

 

6. Hol található a Krisna-völgy? 

1. Zsámbék 

2. Somogyvámos 

X. Nyíregyháza 

 

7. Melyik hegységben található a Szalajka-völgy? 

1. Mátrában 

2. Bükkben 

X. Zemplénben 

 

8. Melyik városban található minaret? 

1. Dunakeszi 

2. Érd 

X. Szeged 

 

 

 



9. Hogy hívják az Esztergom Párkány között elhelyezkedő hidat? 

1. Mária Valéri híd 

2. Lágymányosi híd 

X. Szent László híd 

 

10. Melyik város Magyarország második legnagyobb városa? 

1. Szeged 

2. Miskolc 

X. Debrecen 

 

11. Melyik pécsi műemlék része a Világörökségnek? 

1. Ókeresztény temető 

2. Dzsámi 

X. Zsolnay mauzóleum 

 

12. Melyik ország nem határos hazánkkal? 

1. Csehország 

2. Ukrajna 

X. Szerbia 

 

13. Melyik városban készül a Pick szalámi? 

1. Baja 

2. Békéscsaba 

X. Szeged 

 

+1 Melyik nem hungarikum? 

1.Gyulai kolbász 

2. Makói hagyma 

X. Egeri bikavér 

 

 

4. Magyar találmányok! Írd a képek felé a feltaláló és a találmánya nevét! 

1. ………………….-……………………..  2. ……………………….-………………….. 

 

 google.hu             femina.hu 



3. …………………..-……………………… 4. ……………………….-……………………… 

 

 google.hu       google.hu 

 

5. …………………..-……………………… 6. ……………………….-……………………… 

 

 google.hu       google.hu 

 

 

5. Melyik településre ismersz rá? 

1. Királyi alapítású kolostor. Egyházi és művészettörténeti központ, a Világörökség része. 

Neve: _______________________________________ 

Betűjele a térképen: ___________ 

 

2. Egy palóc község, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján.  

Neve: _______________________________________ 

Betűjele a térképen: ___________ 

3. A kastélya eredetileg a XVIII. században épült (tervezője/építője: Mayerhoffer Antal; stílusa: 

barokk). 1867 után királyi nyaralóvá alakították át, majd ezek után Ferenc József és Erzsébet királyné 

(Sissi) nyári rezidenciájává vált. 

Neve: _______________________________________ 

Betűjele a térképen: ___________ 



4. Végvárként vált híressé a középkorban, amikor Jurisics Miklós várkapitány hősiesen védte a várat 

a török túlerejével szemben. 

Neve: _______________________________________ 

Betűjele a térképen: ___________ 

 

5. Magyarország történelmi emlékhelye. Történetírónk, Anonymus szerint Árpád fejedelem itt 

tartotta első országgyűlését. 

Neve: _______________________________________ 

Betűjele a térképen: ___________ 

 

6. A királynék városának is nevezik. A történelmi városmagban sok jelentős középkori és barokk 

épület található. Testvérvárosa a bajorországi Passau, mivel ennek környékéről származik a város és 

Magyarország első királynéja, Gizella is. 

Neve: _______________________________________ 

Betűjele a térképen: ___________ 

 

 

        Térkép forrása: https://www.google.hu 

Válaszaidat a külön letölthető megoldások lapon küldd be! 

https://www.google.hu/

