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I. rész

Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve  
egyéb segédeszköz nem használható.

1.  Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján!

a)  Nevezze meg a tér ké pvázlaton szá mok kal je lölt topográfiai elemeket! 
 6 pont

6.

5.

1.

2.

4.3.

1.    (sziget)

2.    -felsziget

3.    -tó

4.    (város)

5.    (város)

6.    (táj)

b)  Válaszoljon a kérdésekre! 2 pont

1.   A 2. számmal jelölt félszigeten milyen ásványkincs keletkezett?

 

2.   A 3. számmal jelölt tó melyik folyóval van összeköttetésben?

 

 pont
8

2.



Feladatsor 2.

29

2.  Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján!

a)  Nevezze meg a tér ké pvázlaton szá mok kal je lölt topográfiai elemeket! 
 6 pont

2.

6.

4.

3.

5.1.

1.    (hegység)

2.    (terület)

3.    (város)

4.    -medence

5.    (folyó)

6.    (város)

b)  Válaszoljon a térképvázlat számaival a következő kérdésekre! 2 pont

1.  Hol található Ukrajna jelentős nehézipari körzete? 

2.   Hol található a gépgyártás és az alumíniumkohászat 
jelentős központja? 

c)  Melyik hegységrendszer tagja az 1. számmal jelölt hegység? 1 pont

 

 pont
9



Feladatsor2.

30

3.  Egészítse ki a táblázat hiányzó adatait!

megye megyeszékhely

Szeged

Zala

Fejér

Győr

Kecskemét

Hajdú-Bihar

Baranya

Szombathely

 pont
8
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II. rész

A II. részfeladatlap megoldásához használható atlasz.

1.  Olvassa el a szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

December 22-én 6 órakor a déli félgömbön, a d. sz. 35 fokának és a ny. h. 60 fokának 
metszéspontjában áll. Képzeletben fúrja át középpontján keresztül a Földet.

a)  Hol kerül a felszínre a képzeletbeli egyenes? 4 pont

1.    szélesség

3.    hosszúság

2.    foka

4.    foka

b)  Milyen napszak van az adott helyen? 1 pont

 

c)  Melyik évszak kezdődik ott? 1 pont

 

d)  Mennyi a helyi idő az adott helyen? 1 pont

 

 pont
7

2.  Írja a megállapítások elé a megfelelő betűjelet!
 A) óidő
 B) újidő

C) mindkettőre vonatkozik
D) egyikre sem vonatkozik

 1.   Ekkor keletkeztek a ősmasszívumok.

 2.   A fiatal gyűrthegységek kialakulásának legfőbb időszaka.

 3.   A növény- és állatvilág fejlődése adta korbeosztásának alapját.

 4.   Ekkor alakultak ki a röghegységek.

 5.   A feketekőszén keletkezésének legfőbb időszaka.

 6.   Az eljegesedés ekkor alakult ki az északi féltekén.

 7.   Ekkor keletkezett a Dekkán. 
pont
7
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3.  Olvassa el a szöveget, tanulmányozza a diagramot, és válaszoljon a 
kérdésekre! 

„Gyarapodik az Egyesült Államok la-
kossága, egyre több a hulladék: 2013-
ban már 227 millió tonnányi gyűlt össze 
az országban. […] A szerves hulladékok 
bomlásakor szén-dioxid és metán ke-
letkezik, utóbbi égetésekor rengeteg 
energia szabadul föl. Metánégetéssel az 
Egyesült Államok szemétlerakói átlago-
san csaknem 15 milliárd kilowattórányi 
energiát termeltek – ez az energiameny-

nyiség egymillió otthon áramfogyasztását fedezi egy egész évig. […]
Óriási érték tehát a szemét– nem véletlen, hogy növekvő energiaigényeit 

fedezendő, Svédország immár hulladékot vásárol Norvégiától.”
 (Forrás: National Geographic, 2014. március)

1.   Miért nem mondható „környezetvédő energiaforrásnak” a metán, mi keletkezik 
az égetése során? 2 pont

 

2.   A metán milyen eredetű energiának tekinthető? Válassza ki és húzza alá a helyes 
választ! 1 pont

 fosszilis energia  megújuló energia újra termelődő energia

 

3.   Milyen javaslata lenne, hogy csökkenjen az Egyesült Államokban a lakossági 
hulladék? Soroljon fel két lehetőséget! 2 pont

 

 

4.   Norvégia miért nem hasznosítja a hulladékot? Mi a legjelentősebb energiaforrása 
Norvégiának? 2 pont

 

 

 pont
7

37,5 % földgáz- és kőolajipar 
21,5 % jószág anyagcseréje
16 % szemétlerakók 
11 % szénbányászat 
8 % raktározott trágya
5 % egyéb 
2 % szennyvíz
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4.  Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat!

A

B

C

D

a) Nevezze meg az ábrán betűkkel jelölt karsztformákat és karsztterület formákat!
 4 pont

A)  

B)  

C)  

D)  

b)  Milyen alapkőzetű terület látható az ábrán? 1 pont

 

c)  Soroljon fel két felszín alatti karsztformát! 1 pont

 

d)  Mi az oka – elsődlegesen – a karsztosodásnak? 1 pont

 

 pont
7

5.  Egészítse ki az alábbi hiányos mondatokat a szókészlet megfelelő tagjainak 
kiválasztásával! Írja a megfelelő szavakat a kipontozott helyekre!

feketeföld, ingadozó, szoláris, zonális, övek, egyenlítői öv,
övezetek, nyugatias, leszálló, passzát, télen, egész évben,

egyenlítői övezet, egyenletes, vörösföld, felszálló
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I. rész
1.  feladat

a)  1.  Grönland 
2.  Labrador-félsziget 
3.  Felső-tó 
4.  Montreal 
5.  Chicago 
6.  Préri

b)  1.  vasérc 
2.  Szent Lőrinc-folyó

2.  fel adat 
a)  1.  Ka u ká zus 

2.  Karaganda 
3.  Odes  sza 
4.  Do nyec-me den ce 
5.  Vol ga 
6.  Nyizsnyij Novgorod 

b)  1.  4. 2.  6. 
c) Eur ázsiai-hegy ség rend szer 

3.  fel adat

megye megyeszékhely
Csongrád Szeged

Zala Zalaegerszeg
Fejér Székesfehérvár

Győr-Moson-Sopron Győr
Bács-Kiskun Kecskemét
Hajdú-Bihar Debrecen

Baranya Pécs
Vas Szombathely

II. rész

1.  fel adat
a)  1.  északi; 2.  35; 3.  keleti; 4.  120. 
b)  es te 
c)  tél 

2.

6 pont

2 pont

pont
8

6 pont

2 pont

1 pont

pont
9

pont
8

4 pont

1 pont

1 pont
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d)  18 óra 

2.  fel adat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D B C A A B D
Minden helyes válasz 1 pont.

3.  fel adat 
1.   szén-dioxid, amely növeli az üvegházhatást 
2.   újra termelődő energia 
3.   papírcsomagoló anyag műanyag helyett / visszaváltható üvegek /  

kevesebb félkész étel  
Más, hasonló megfogalmazás is elfogadható.  

4.    nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre  
vízenergia  

4.  fel adat 
a)  A) tö bör/do li na  

B) polje  
C) víz nye lő  
D) karszt for rás 

b)  mész kő (do lo mit) 
c)  pl. csepp kő, bar lang, bar lan gi pa tak stb. 

Bár mely 2 he lyes vá lasz el fo gad ha tó. 
d)  A be szi vár gó csa pa dék víz (és a ta laj ) CO2 tar tal ma szén sav vá  

ala kul és old ja a mész kö vet. / ol dó dá sos 

5.  fel adat
1.   szo lá ris
2.   öve ze tek
3.   egyen lí tői öv
4.   pas  szát
5.   fel szál ló
6.   egész év ben
7.   egyen le tes
8.   vörösföld

1 pont

pont
7

pont
7

2 pont

1 pont

2 pont

1 pont

1 pont

pont
7

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

pont
7

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

pont
8


