
5. feladat – Ki vagyok én?   csapatnév: ______________________________________ 

 
Állapítsátok meg, mit rejtenek a következő bemutatkozások Kárpátalja és Irán földrajzával kapcsolatban, 

majd kapcsoljátok őket a megfelelő képekhez! 

Minden jó megoldás két pontot ér (1 pont a jellemzés és 1 pont a helyes kép) – összesen 20 pont 

 

1. Földcsuszamlás következtében születtem 

- Szinevéri-tó ____________________________________________  Kép: B  ________  

2. Kárpátalja székhelye vagyok  

– Ungvár _______________________________________________  Kép: G ________  

3. Jelentős vagyok fejfedők előállításával  

– Huszti kalapgyártás_____________________________________  Kép: D ________  

4. „Csillagvirágaim“ miatt védenek  

– Nárciszok völgye _______________________________________  Kép: I _________  

5. Ukrajna termelésének közel felét teszem ki  

– Borászat ______________________________________________  Kép: C ________  

6. Irán természetes északi határát képezem  

– Kaszpi-tenger __________________________________________  Kép: J _________  

7. Irán legnagyobb területű tava vagyok, nemzeti parkom is van  

– Urmia-tó _____________________________________________  Kép: H ________  

8. Irán legmagasabb hegysége vagyok, legmagasabb csúcsom a Demávend  

– Elburz ________________________________________________  Kép: A ________  

9. Sós sivatag vagyok Irán középső részén, nemzeti parkot neveztek el rólam  

– Dasht-e Kavír __________________________________________  Kép: E ________  

10. Látványom feledhetetlen emléket okozott Vámbérynek, korabeli falfirkát is készített nálam  

– Perszepolisz ___________________________________________  Kép: F _________  
 
  



5. feladat – képek 

A   B   

C   D   

E   F   

G   H   

I  J   
  



7. feladat – Nagyon vakon   csapatnév: ______________________________________ 

 
Az alábbi vaktérképen Kárpátalja települései, jelentős földrajzi pontjai, szomszédos országai lettek 

megjelölve. Írjátok a számok mellé az általatok vélt jó megoldásokat az alábbi felsorolás közül! Figyelem – 

nem minden felsorolt fogalom lett a térképen megjelölve! Csak a jelölteket nevezzétek meg! 

Minden jó megoldás egy pontot ér – összesen 10 pont 

 

Románia, Huszt, Uzsoki-hágó, Lengyelország, Ungvár, Szlovákia, Szinevéri-tó, Magyarország, Munkács, 

Vereckei-hágó, Hoverla, Ukrajna, Beregszász, Nagyszőlős, Tatár-hágó, Rahó 

 

- 1. Szlovákia _______________________  

- 2. Tatár-hágó _____________________  

- 3. Vereckei-hágó __________________  

- 4. Munkács _______________________  

- 5. Ungvár ________________________  

- 6. Huszt __________________________  

- 7. Hoverla ________________________  

- 8. Románia _______________________  

- 9. Magyarország ___________________  

- 10. Beregszász _____________________  

 

 


