HunGeoContest - 2016/17
Online forduló
Megoldások

2016. október 29.
Versenyünk NTP-NTV-16-B „Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi
tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos
diákolimpiákon való részvételének támogatása” című pályázat keretében
elnyert támogatás segítségével valósul meg.
Támogatóink:

A verseny a Modern Geográfus Alapítvány és a PTE Földrajzi Intézete
szervezésében valósul meg

1. Where NOT to take a selfie!? [max. 16 points]
Megjegyzések a feladathoz: minden esetben elfogadtunk szinonimákat a megnevezéshez. A hely
megnevezésnél a kitöltött lapon a konkrét hely szerepel, de elfogadtunk más hasonlókat is
természetesen. Nem fogadtunk el ugyanakkor olyan válaszokat, amelyek csak egy-egy országnevet
adtak meg. A 3. részkérdés (explain…) a lényeg az volt, hogy minél szakszerűbben, bizonyos kulcsfogalmak használatával magyarázd meg a jelenséget. A pontok száma az A és B elemekre 1-1; a C
elemre 2 pont. Minden esetben voltak félpontok is, amennyiben ezt indokoltnak láttuk.
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2. Hollywood all over the World [max 6 points]
Megjegyzések a feladathoz: jellemzően senkinek sem okozott különösebb gondot, ennek a feladatnak
volt a legmagasabb átlagpontszáma. Minden helyes megoldás egy pontot ért.
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3. River regulation & GIS [max 16 points]
Általános megjegyzések: ez a feladat okozta talán a legtöbb nehézséget, technikailag valóban
komplikált és e legtöbbetek számára vélhetően elég idegen volt. Három esetben a térképet nem
tudtuk értékelni, mert a bemásolt link vagy nem létező file-ra mutatott, vagy nem adtatok
hozzáférést. Aki megcsinálta a térképet (rosszul, vagy kevésbé jól) és az alapján már helyese kalkulált,
a másik két feladatrészben kapott bizonyos pontokat (ha nem is az összes megszerezhetőt)
A. Draw (cover with polygons) on your own map the areas that have been exempted from yearly floods.
These are normally located between the main embankments and the built-in area, and presently are
cultivated. Copy the link of the map here, as explained above! [8 points]

Valami ilyet vártunk ideális esetben:
https://www.google.hu/maps/@46.8501403,19.9761906,33315m/data=!3m1!1e3!4m2!6m1!1s15G_
RzZ9wHyTVJbYM3sEliudodoE?hl=hu
A pontozásnál a határok megtalálása (mostani fő védvonal a folyó mellett, a műholdfelvételen
kirajzolódó szintvonal, precíz, alapos munka (sok felvett pont a poligonban), a folyó jobb partján
maradt (ahogy az instrukciókban írtuk). Önmagában pontot adtunk azért is, ha valaki sikeresen
használta a térképező alkalmazást.
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4. Trains & economy [max 10 points]
Talán csak egy magyarázattal tartozunk: a D kérdésnél azért Dánia a helyes válsz, mert Grönland
révén jelen van az amerikai kontinensen is. Minden helyes válasz egy pontot ért.
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5. Stories told by coins [max 16 points]
Bevallom, ez nekem nagyon nehéznek tűnt – de Ti elég ügyesen megoldottátok…. Az „A” és „B”
elemnél 0,5-0,5, a „C” elemnél 1-1 pontot ért minden helyes válasz.
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6. The Olympic Challenge
Megint egy olyan feladat, ami talán csak távolról földrajz – reméljük, élveztétek Az első
feladatrészben a legjobbak egyértelműen meghatározhatók, a hóbiztonságnál a januári alacsony
átlaghőmérsékletet és magas csapadékot tekintettük irányadónak. Az érvelős kérdések esetében
mindegy volt, melyik várost választottátok, a pontot az érvek minőségére (kidolgozottságára és
relevanciájára) osztogattuk. Az „álomhelyszín”-es kérdést (C) néhányan félreértették, itt már nem az
általunk megadott települések közül kellett választani. A leggyakrabban megadott helyszínek svájci
vagy skandináv városok voltak.

B. Provide a subjective answer, which city would you personally prefer? Give at least three arguments not
mentioned above [4 points]
Possible arguments: political/economic stability, democracy, low level of corruption, security issues, overall
infrastructure, future economic impact, city’s overall attractiveness, former experiences… and so on.
C. Could you find a perfect candidate? Name a city of your choice, which is better at least in four factors
among the nine listed above. Name the city, the connecting ski centre and the strengths from the list
[4 points]
Swiss cities are strong in economic and sport-based arguments, some Scandinavian location has a very high
probability for a snowy January. Kitzbühel is also an ideal choice because of the proximity of the ski centre.

11

