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A Transzalpin út 

A Transzalpin út a „Király Útja” néven is ismeretes, Románia és a Kárpátok 
legmagasabban fekvő közútja, legmagasabb pontja 2145 m. Ez az út délről északi irányba átszeli 
a Parâng hegységet.  

A Parâng hegységben nagyon változatos növényvilág létezik. Vannak itt lombhullató- és 
fenyőerdők, tisztások lágyszárú növényekkel, borókabokros területek, valamint pünkösdi 
rózsával és vörös áfonyával borított területek. A sziklás részeken havasi gyopár nő. 

Ebben a térségben a következő állatokat figyelhetjük meg: szarvasvipera, hegyi kecske, 
vadmacska, barnamedve, róka, nyúl, valamint különféle madárfajokat, mint a szirti sas, a héja, a 
háromujjú harkály, a fajdkakas, a hajnalmadár, az erdei fülesbagoly stb. 

Olvasd el a a következő szöveget, majd válaszolj az 1 – 5 kérdésekre! 

A Transzalpin út négy megyén halad keresztül: Gorj, Vâlcea, Szeben és Fehér megyéken. 
Az alábbi táblázatban azon megyék területe szerepel, amelyeken a Transzalpin út áthalad, 

illetve a Transzalpin út hossza az adott megyén belül. 
 

Megye Fehér Gorj Szeben Vâlcea 

A megye területe ( )2km  6242 5602 5432 5765 

A Transzalpin út hossza a 
megyén belül ( )km  35 38 45 30 

 

Cod  1  0  9 
1. Karikázd be a helyes válasznak megfelelő betűt! 

A táblázat adatai alapján, Fehér megye területe: 

a) 25432 km  

b) 25602 km  

c) 25765 km  

d) 26242 km  

Cod  1  0  9 
2. Karikázd be a helyes válasznak megfelelő betűt!  

A táblázat adatai alapján, Vâlcea megye területe ennyivel nagyobb, mint Szeben megye területe: 

a) 2163 km  

b) 2333km  

c) 25432km  

d) 25765 km  
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Cod  1  0  9 
3. Karikázd be a helyes válasznak megfelelő betűt! 

Az a mérőeszköz, amellyel az út mentén található két pont közötti távolságot mérjük:  

a) mérleg 

b) sűrűségmérő  

c) mérőszalag  

d) hőmérő 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 

4. Egy kerékpáros a Transzalpin út egy km30 -es szakaszát 
s

m
5  átlagsebességgel teszi meg. 

Számítsd ki, hogy ezt az útszakaszt a kerékpáros mennyi idő alatt teszi meg! Az eredményt 

fejezd ki percekben! 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

Cod  1  0  9 
5. Minden évben, a tél közeledtével a Transzalpin utat lezárják a nagy havazások miatt. A friss 

hóban csak a télen aktív vadállatok nyomai láthatóak. 

Karikázd be a helyes válasznak megfelelő betűt! 

A nyulak egy alkalmazkodási módja a téli alacsony hőmérsékleti értékekhez: 

a) a sötétebb színű szőrzet  

b) az oxigénes vér keringése a tüdőgyűjtőereken 

c) a hátsó végtagok izomzatának fejlettsége 

d) sűrű és puha szőrzet 
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Olvasd el a következő szöveget, majd válaszolj a 6 – 10 kérdésekre!  

Rânca üdülőtelepülés a Parâng hegység déli oldalán helyezkedik el és a Transzalpin 
egyik fontos turisztikai térsége. Innen gyalogtúrákat lehet szervezni a térség glaciális eredetű 
tavaihoz, a Păpușa hegycsúcs felé, illetve a Lotru folyó víztározóihoz. 

A Parâng hegységben szervezett gyalogtúra alkalmával 
megtekinthető turisztikai nevezetességeket a mellékelt ábrán az 

A , B , C  és D  pontok jelölik. Az ABC háromszög A -ban 

derékszögű, a BCD háromszög egyenlő oldalú és 4 cmCD = .  

 
 
 
 
 
 
 

Cod  2  1  0  9 
6. Számítsd ki a BCD egyenlő oldalú háromszög kerületét! 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 
7. Legyen M  a BC  szakasz felezőpontja. Tudva, hogy AMC DCM≡∢ ∢ , határozd meg az 

ABC∢  szög mértékét! 
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Cod  1  0  9 
8. Egy turistacsoport egy hordozható meteorológiai mérőeszközzel lemérte a levegő 

hőmérsékletét 10 és 21 óra között. A 

méréseiket a mellékelt diagramban 

rögzítették. 

Karikázd be a helyes válasznak megfelelő 
betűt! 

11 és 14 óra között a levegő 

hőmérsékletének változása egyenlő: 

a)  C6°  

b)  C8°  

c)  C9°  

d)  C14°  

Cod  21  11  12  00  99 

9. A Transzalpinon átkelő turisták azt mondják, hogy „ez az egyetlen út az országból, amelyen 

autóval el lehet jutni a felhőkig, sőt azok fölé is”. A magasból a hegyvidék jellegzetes madárfajai 

figyelhetők meg. 

Társítsd, az A oszlopban megnevezett madarakat, a B oszlopban található egyik jellemző 
tulajdonságukkal. Írd be a megfelelő betűt az A oszlopban található szám elé a pontozott helyre. 
Az egyik tulajdonságot nem lehet társítani. 

A oszlop B oszlop 

....... 1. Erdei fülesbagoly 
a) nappali ragadozó madár, egerekkel, 
nyulakkal, békákkal, madarakkal, stb. 
táplálkozik 

....... 2. Háromujjú harkály 
b) éjjeli ragadozó madár, madarakkal, 
egerekkel, stb. táplálkozik 

....... 3. Héja  
c) kapirgáló madár, magvakkal, rovarokkal, 
férgekkel, stb. táplálkozik 

 d) kúszómadár, rovarokkal táplálkozik 
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Cod  2  1  0  9 
10. Egyre több turista tölti szabadidejét a természetben, a Transzalpin út egy tökéletes úticél 

mindazok számára, akik kivételes szépségű tájakat szeretnének megcsodálni. 

Fogalmazz meg két olyan javaslatot, amelyeket a természetjáró turisták be kell tartsanak a 

növények és az állatok védelme érdekében! 

 
 

 

 

 

 

Olvasd el a következő szöveget, majd válaszolj a 11 – 15 kérdésekre! 

A Parâng hegységet számtalan turisztikai útvonal szeli át. A hegység kristálytiszta vizű 

glaciális eredetű tavakat és hatalmas erdőket rejt magában. A Gâlcescu tó, a Parâng hegység 

legnagyobb glaciális erdetű tava, amit természeti csodaként tartanak számon. 

 

Cod  21  11  12  13  00  01  99 
11. Egy 12 km hosszúságú gyalogtúrát több szakaszban bonyolítanak le. Az első szakaszban 

megteszik az út 1
3

 részét, a másodikban az út 25%-át, az út többi részét pedig a harmadik 

szakaszban teszik meg. Határozd meg a harmadik szakaszban megtett út hosszát! 
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Cod  21  11  12  00  99 
12. Egy hegyi menedékháznál, a szükséges elektromos energiát egy elektromos áramfejlesztő 

segítségével állítják elő. Rajzold le egy egyszerű elektromos áramkör vázlatát, amelyben egy 

elektromos áramfejlesztő, egy égő, vezetők és egy kapcsoló található. 

 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

Cod  2  1  0  9 
13. A hegyvidéki tavak vize már régóta a őshonos pisztráng élettere. A Gâlcescu tó az egyetlen 

olyan tó, amely természetesen van benépesítve a pisztrángok által. 

Jegyezd le a pisztráng két olyan alkalmazkodását, amely megkönnyíti a hegyvidéki tavak 

vizében úszással történő helyváltoztatását. 
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Cod  21  11  12  13  00  01  99 

14. A Gâlcescu tóból egy 3cm550  űrtartalmú üvegben vízmintát vesznek. A víz sűrűsége 

.
dm

g
1000

3
 Számítsd ki az üvegben található vízmennyiség tömegét! Az eredményt fejezd ki 

kilogrammban! 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

Cod  2  1  0  9 
15. 2011-ben kezdték el a Vidra-Transzalpin sípálya építését, amelyet hivatalosan 2012-ben 

adtak át. A sípálya 80 km hosszú és 2100 m magasságig emelkedik. 

Fogalmazz meg két olyan negatív következményt, amelyet a turizmus fejlődése idézett elő a 

térség élővilágára nézve! 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRATULÁLUNK, A TESZT VÉGÉRE ÉRTÉL! 

 


