
Aranyköpések földrajzból – 2017-2018. tanév 
 

2017. 10. 25. 

Ki volt az első magyar űrhajós? 

Farkas Flórián 

2018. 01. 24. 

Hogyan nevezzük a földrengések erősségét mérő műszert? 

geográfus 

2018. 03. 21. 

A szmog két típusa: 

városi és tanyasi 

2018. 05. 30. 

Sorold fel a lapos partú, sekély vizű tengerpartok formakincseit! 

homokos strand és kavicsos strand 

Mi a moréna? 

A víz által szállított ismeretlen hordalék. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Aranyköpések földrajzból – 2018-2019. tanév 
 

2018. 10. 24. 

Sorold fel az üstökös részeit! 

mag, tóra és kromosz 

Mi az aszteroida? 

jó nagy kőtömb, ami az űrben suhan 

2018. 12. 05. 

Hamburg ennek a folyónak a torkolatánál fekszik: 

Eufrátesz 

2018. 12. 12. 

Belgium két nagy etnikuma: 

belgák 

Svédország legfontosabb ásványkincse: 

nincs 

Itt zajlott a „népek csatája”, és egyben híres szász vásárváros: 

Újvidék 

Katalónia székhelye: 

Párizs 



2019. 02. 28. 

Nevezz meg három települést Kárpátalja területéről! 

Bukarest 

Koszovót ez a népcsoport lakja (több mint 90%-ban): 

koszok és szerbek 
……………………………………………………………………………………………………. 

Aranyköpések földrajzból – 2020-2021. tanév 
 

2020. 09. 10. 

Sorold fel a Nap légkörének részeit! 

űr és sugárzás 

Mi a fényév? 

 hosszú, sok idő 

A fényév egy távolság, ami hasonló a km-hez, de sokkal hosszabb. 

Nagyon távoli. 

2020. 10. 22. 

Ki volt az első magyar űrhajós? 

Hajós Alfréd 

……………………………………………………………………………………………………. 

Aranyköpések földrajzból – 2021-2022. tanév 
 

2021. 09. 30. 

Mi a holdfázis? 

A Hold dagadását és kicsinyítését foglalja össze. 

2021. 11. 12. 

Mi a neve annak az arabul beszélő népnek, amelyik Izrael lakosságának kb. 20%-át teszi ki? 

jezsuita 

2021. 12. 09. 

Ebben az izraeli városban van a Születés Temploma: 

Mekka 

Ebben az óceánban van a Maldív-szigetek: 

Márvány-tenger 

2021. 12. 10. 

Ez a három kis ország a Kaukázus térségében van, s egykor a Szovjetunió tagjai voltak: 

Ukrajna és Lengyelország 

Csehország 



Jugoszlávia 

Ez a mesterséges tengerszoros megkönnyíti a Csendes- és az Atlanti-óceán közötti átjutást: 

Gibraltári-szoros 

Szuezi-szoros 

Kína legnagyobb városa: 

Tokió 

Szingapúr 

Ez az „indiai Szilícium-völgy” központi városa: 

Banglades 

Kína két nagy folyója: 

Tigris, Eufrátesz 

Nevezz meg egy tengeri kikötővárost a Kék Banán területéről! 

Rajna 

Normandia 

Mit jelent a „brain drain” kifejezés? 

Agymosást jelent. 

Nevezz meg két országot az EU tagjai közül, ahol nem vezették még be a közös fizetőeszközt! 

Albánia, Bosznia-Hercegovina 

Sorold fel a négy szabadság elvét! 

Szabad gondolkodás, Szabadság, Minden ember egyenlő! 

2022. 02. 04. 

Melyik Magyarország legkorábban alapított nemzeti parkja? 

Agrár Nemzeti Park 

Ez a két észak-afrikai ország sok kőolajjal rendelkezik: 

Izrael, Oroszország 

Japán négy nagy szigetének neve: 

Hongkong, Tajvan, Dél-Korea, Szingapúr 

A Dél-afrikai Köztársaság kereskedelmi, pénzügyi központja: 

Nigéria 

Mi a legelterjedtebb nyelv Indiában? 

héber 

Milyen nyelven beszélnek Brazíliában? 

argentin 

Ebben az izraeli városban van a Születés Temploma: 

Jehova 

  



2022. 03. 22. 

Alakjuk szerint mely két csoportba osztjuk a felhőket? 

nagyfelhő, kisfelhő 

A szmog két típusa: 

városi, falusi 

2022. 06. 03. 

A vízgazdálkodás feladatai: 

belvízvédelem, külvízvédelem 

belvízrendszerezés és külvízrendszerezés 

 

 

 


