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1. feladatsor

1. feladatsor

Az írásbeli vizsga I. része

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A Vulkán Utazási Iroda ajánlatából:
„Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkáno
kon, miközben az ország fővárosának nevezetességeivel 
is megismerkedhet!”

Az Iroda néhány célállomását a mellékelt térképeken ta
lálhatja.

1. feladat

A
1

B
2

C
3

a) Nevezze meg a térképvázlatokon a jelölt vulkánokat és fővárosokat!
a vulkán neve    főváros
1. _____________________  A: _____________________
2. _____________________  B: _____________________
3. _____________________  C: _____________________ 6 pont

b) Egészítse ki a mondatot!
A 3. számmal jelölt vulkán a _______________ tipikus példája, mert váltakozóan 
települő kiömlési kőzetből és annak tufájából épül fel. 1 pont

c) Egészítse ki a mondatot!
Mindhárom vulkán _______________ lemezszegélyeknél alakult ki.  1 pont
 Összesen: 8 pont
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Színes érettségi feladatsorok földrajzból 
középszint – írásbeli

Sok város története 
szorosan kapcsolódik egy-egy folyó
hoz. Egykoron az átkelőhelyeknél, 
kereskedelmi utak találkozásánál 
hídvárosként indultak fejlődésnek. 
A folyó által kínált útvonal – a tele
pülések összekötésével – egyik alap
jául szolgál a régiók fejlődésének.

2. feladat

A

B

1 2

3

4

a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat és a két-két város 
között kapcsolatot teremtő folyót!
városok     folyók
1. _______________________  A: _______________________
2. _______________________
3. _______________________  B: _______________________
4. _______________________ 6 pont

b) Mi a közös nehézipari ágazata az 1. és a 3. városnak?
________________________________________________________ 1 pont
 Összesen: 7 pont

Magyarország kiváló minőségű búzát termel. A termelők, feldolgo
zók, kereskedők alapvető törekvése, hogy erre a minőségre a vevők figyelmét is fel
hívják nemcsak a hazai, hanem a globális piacokon is. A program alkotói 2009-ben 
– tekintettel a hazai adottságok
ra és a piaci 
igényekre –  
„Pannon Bú
za Minőség” 
márka- és véd-
jeggyel lát ták 
el a magyar 
búzát.

3. feladat

A

B

C
D

1
3

2

4
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a) Nevezze meg a térképvázlaton a számokkal jelölt búzatermesztő körzeteinket 
és a körzetek malomipari központjait!
termőkörzet    város
1. ________________   A: _________________
2. ________________   B: _________________
3. ________________   C: _________________
4. ________________   D: _________________ 8 pont

b) Miért kedvezőek ezekben a körzetekben a búzatermesztés feltételei? Egészít-
se ki a mondatot!
A búza hőigényes növény, csapadékigénye mérsékelt. A talajra igényes, 
________________ alapkőzeten képződött ________________ talajon ad jó ter
mést.  2 pont

 Összesen: 10 pont

Az írásbeli vizsga II. része

A feladatlap 2. részének megoldásához használható atlasz!

2008. 08. 08-án, este 8 óra 8 perckor – a „szeren
csét hozó” nyolcas szám babonájához igazodva – kezdődött a pe
kingi olimpia megnyitóünnepsége.

1. feladat

a) Ha a nyári időszámítást nem vesszük figyelembe, hány óra volt ekkor Buda-
pesten zónaidő szerint?
__________________________________ 2 pont

b) Mennyi az időkülönbség helyi idő szerint Budapest (k. h. 19°) és Peking  
(k. h. 116°) között? Írja le a számítás menetét!
__________________________________ 2 pont



1.
 fe

la
da

ts
or

20

Színes érettségi feladatsorok földrajzból 
középszint – írásbeli

c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások! Írja a megfe-
lelő I (igaz) vagy H (hamis) betűt az állítások sorszáma elé!
____ 1. A Nap delelési időpontjából meghatározott időt helyi időnek nevezik.
____ 2. Ugyanazon a hosszúsági körön mindenütt azonos a zónaidő. 
____ 3.  A zónaidő az időzóna közepén húzódó hosszúsági kör helyi idejével 

egyezik meg.
____ 4. A zónaidőt pontosan 15° szélességű zónák határáig használják. 4 pont
 Összesen: 8 pont

Az erdőgazdaság új területhasznosí
tási lehetőséget kíván megvalósítani homokos talajú 
sík vidéki táján: gyorsan növő fafajokat kíván ener
getikai hasznosításra telepíteni.
Egy 1: 10 000 méretarányú térképen jelölik ki az ül
tetvény területét. A térképre rajzolt téglalap oldalai
nak hossza 12 cm és 15 cm.

2. feladat

a) Hány kilométer az energetikai faültetvény kerülete a valóságban?
A számítás menetét is tüntesse fel!
________________________________________________________ 3 pont

b) Helyezze el az energiafát az energiahordozók csoportjaiban! 
________________________________________________________ 2 pont
 Összesen: 5 pont

3. feladat

A B

a) Milyen típusú kőzetlemezek ütközését mutatják az ábrák?
A: _____________________  B: _____________________ 2 pont

b) Melyik újidei hegységrendszer kialakulására jellemző a folyamat?
A: _____________________  B: _____________________ 2 pont
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c) Az alábbi feladatokban két mennyiség nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. 
A választási lehetőségek:
A: „a” nagyobb, mint „b” 
B: „b” nagyobb, mint „a”
C: „a” és „b” egyforma, vagy megközelítően azonos

 Írja a megfelelő betűjelet az állítások sorszáma elé!
____ 1. „a” Működő vulkánok száma az „A” hegységképződés esetén.
  „b” Működő vulkánok száma a „B” hegységképződés esetén.
____ 2. „a” Földrengések gyakorisága az „A” hegységképződés esetén.
  „b” Földrengések gyakorisága a „B” hegységképződés esetén.
____ 3. „a”  Üledékes eredetű ásványkincsek előfordulási valószínűsége az „A” 

hegységképződés esetén.
  „b”  Üledékes eredetű ásványkincsek előfordulási valószínűsége a „B” 

hegységképződés esetén. 3 pont
 Összesen: 7 pont

4. feladat
B

A

a) Nevezze meg a képen látható völgyek keresztmetszeti típusát! 
A: _____________________  B: _____________________
  keresztmetszet    keresztmetszet 2 pont

b) Melyik külső erő a meghatározó kialakulásában? 
A: _____________________  B: _____________________ 2 pont

c) Írja a völgyforma, illetve a külső erő betűjelét az állítások sorszáma elé! 
____ 1. A völgybe benyomuló tenger révén fjorddá alakul. 
____ 2. A külső erő az egész völgykeresztmetszetet alakítja.
____ 3.  A külső erő a hordalékát szemcseméret szerint osztályozva halmozza 

fel.
____ 4. Az oldallejtők kőzetanyagától függően sokféle változata alakul ki.
____ 5. Hordalékát morénának nevezzük. 5 pont
 Összesen: 9 pont


