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Fontos tudnivalók 

 
 
 

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. 
 
Az I. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 20 perc, ebben a részben a közép-
iskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. Az idő letelte után a megoldott 
feladatlapot adja át a felügyelő tanárnak! 
 
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 
 
Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át 
válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javít-
hatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott 
feladatrészre pontot nem kaphat. 
Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámok-
ról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyze-
tekbe semmit ne írjon! 
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1. rész 

 
A feladatlap-rész megoldásához atlasz nem használható! 

 
1. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Nevezze meg a térképvázlatban nagybetűkkel jelölt hegységeket! 

A:  ....................................................................  

B:  ....................................................................  

C:  ....................................................................  

3 pont  
b) Nevezze meg az a betűvel jelölt szigetet! 

 ...........................................................................  

1 pont  
c) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt városokat! 

1.  ......................................................................  

2.  ......................................................................  

3.  ......................................................................  

3 pont  
 

d) Melyik nemzeti parkunkhoz tartoznak a táj védett értékei?  

 ...........................................................................  

1 pont  
 

8 pont  
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2. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt országokat! 

1.  ......................................................................  

2.   .....................................................................  

3.   .....................................................................  

4.   .....................................................................  

4 pont  
b) Nevezze meg az A betűvel jelölt szigetcsoportot! 

 ...........................................................................  

1 pont  
c) Nevezze meg a B betűvel jelölt tengert! 

 ...........................................................................  

1 pont  
d) Mely városokat jelölik a kisbetűk?  

a.  .......................................................................  

b.  .......................................................................  

2 pont  
 
 

8 pont  
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3. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! 
 
 

 
a) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt hegységeket! 

1.  ....................................................................  

2.  ....................................................................  

3.  ....................................................................  

4.  ....................................................................  

4 pont  
b) Mely folyókat jelölik a térképvázlat kisbetűi? 

a:  .......................................................................   

b:  .......................................................................  

c:  .......................................................................  

d:  .......................................................................  

e:  .......................................................................  

5 pont  
 

9 pont  
 

A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: 25 pont  
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I. Topográfiai 
ismeretek, 
készségek 
feladatsor 

feladat sorszáma maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. 8   
2. 8   
3. 9   

            ÖSSZESEN 25   
    
    
    
      
  javító tanár 

 
 
  Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

 

  

elért 
pontszám 

egész 
számra 

kerekítve

programba 
beírt egész 
pontszám 

 
I. Topográfiai ismeretek, 

készségek feladatsor      
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási 
rész üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a  
II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Fontos tudnivalók 

 
 

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. 
 
A II. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 100 perc. Ebben a részben a meg-
oldáshoz használhatja a középiskolai atlaszt. Amennyiben indokolt, használjon zsebszámo-
lógépet, de a feladatlapban minden esetben tüntesse fel a megoldás menetét is. Ha szüksé-
ges, használhat körzőt és vonalzót is.  
 
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 
 
Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át 
válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javít-
hatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott 
feladatrészre pontot nem kaphat.  
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő he-
lyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. 
Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámok-
ról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyze-
tekbe semmit ne írjon! 
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1. Olvassa el a kérdéseket, majd írja be az egyetlen helyes válasz betűjelét a négyzetbe! 

1. Milyen következménnyel járna, ha megnövekedne a Föld tengelyferdeségének 
mértéke? 

A) A forró övezet területe megnőne. 
B) A forró övezet területe nem változna. 
C) A forró övezet területe csökkenne. 

2. Milyen következménnyel járna, ha csökkenne a Föld tengelyferdeségének mértéke? 

A) Nőne az évszakok időjárása közötti különbség a mérsékelt övezetben. 
B) Csökkenne az évszakok időjárása közötti különbség a mérsékelt övezetben. 
C) Nem változna az évszakok időjárása közötti különbség a mérsékelt övezetben. 

3. Milyen következménnyel járna, ha megnőne a Föld tengely körüli forgásának 
sebessége? 

A) Kevesebb nap lenne egy évben. 
B) Több nap lenne egy évben. 
C) Nem befolyásolná a napok számát. 

4. Milyen következménnyel járna, ha csökkenne a Föld tengely körüli forgásának 
sebessége? 

A) Az év hosszabb lenne. 
B) Az év rövidebb lenne. 
C) Az év hossza nem változna. 

5. Milyen következménnyel járna, ha csökkenne a Föld Nap körüli keringésének 
sebessége? 

A) Az év hossza megnőne. 
B) Az év hossza csökkenne. 
C) Az év hossza nem változna. 

 
5 pont  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő  4 / 16 2011. október 18. 
1121 
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2. Tanulmányozza a turistatérkép-részletet, és válaszoljon a kérdésekre! 

 
 

a) Melyik utat ajánlaná a hegytetőre egy idősekből és kisgyerekekből álló csoport 
számára? Írja az útvonal betűjelét a négyzetbe! 

  
Indokolja a választását! ....................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
 

2 pont  

b) Bár a térképen nem tüntették fel a növényzetet, mégis válaszolhatunk a következő 
kérdésre: Melyik útvonalon túrázók haladhatnak gyümölcsösökön, szőlőskerteken 
keresztül? Írja az útvonal betűjelét a négyzetbe! 

 
Indokolja válaszát!  ...........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
 

2 pont  

c) Mekkora utat kell megtennie egy csoportnak a valóságban, ha egy térképen az útvonal 
hossza 12 cm, és a térkép méretaránya 1:20 000. 

A számítást itt végezze! 
 
 
 
 
Az útvonal hossza:  .............  km. 

2 pont  
 

6 pont  
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3. Tanulmányozza az ábrákat és a képeket! Írja a megfelelő meghatározás alá a hozzá 
tartozó képek, ábrák sorszámát! Nem tud minden sorszámot elhelyezni. Nem tud 
minden téglalapba számot írni. 

 
I. Oldalirányú nyomóerő hatására a képlékeny vagy képlékennyé váló kőzetek 

deformálódnak. 
 

 
       

 
 
 

II. A kőzetburokban létrejövő feszültség miatt a szilárd kőzettestek eltörnek, és 
elmozdulnak egymáshoz képest. 

 
 

       
 
 
 

 

  

   

 
 

 
 
 

5 pont  

 

1 2 3 

4 5 6 
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4. Oldja meg a levegő felmelegedésével kapcsolatos feladatokat! 

a) Egy iskola diákjai a levegő hőmérsékletét mérik a talaj közelében és 2 méter 
magasságban. Április végén az alábbi adatokat mérték: 

 
Idő (óra) 9 10 11 12 13 14 15 16 

A adatsor (˚C) 14,5 19,1 18,3 20,7 19,0 18,5 18,1 17,0 

B adatsor (˚C) 12,5 16,3 17,0 18,0 18,5 19,0 18,6 18,0 
 

Melyik adatsor mutathatja a levegő hőmérsékletét 2 méter magasságban? Írja az 
adatsor betűjelét a négyzetbe! 

 

A két mérési magasságban eltérő időpontban mérték a legmagasabb értéket. 

Mekkora az időeltérés?  ............................................  

Mi a különbség oka?  ........................................................................................................  

3 pont  

b) Határozza meg az albedó fogalmát! 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Melyik felszíntípusnak a legnagyobb az albedója? Húzza alá az egyetlen helyes 
választ! 

 
friss hó homok frissen szántott feketeföld víz 

2 pont  

c) Tegye igazzá a hiányos összefüggést a megfelelő relációs jel (>, <, =) beírásával! 

 
besugárzás kisugárzás → a hőmérséklet csökken 

1 pont  
 

6 pont  
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5. Tanulmányozza a képet, és válaszoljon a kérdésekre! 

 
 

Nevezze meg a kép közepén látható képződményt!  .................................................  
Fogalmazza meg hogyan keletkezhetett! Megfogalmazásában használja a munkavégző 
képesség kifejezést! 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2 pont  

6. A grafikon Eurázsia néhány városának (A-E) januári, júliusi és évi 
középhőmérsékletét ábrázolja. Az A-E betűvel jelölt városok azonos szélességi kör 
mentén nyugatról kelet felé haladva helyezkednek el. Tanulmányozza az ábrát, és 
válaszoljon a kérdésekre! 
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a) Azonosítsa a görbéket! Írja a fogalom neve után a görbe számát! 

1. Évi középhőmérséklet:   .............  

2. Júliusi középhőmérséklet:   .............  

2 pont  

b) Válaszoljon a kérdésekre a megfelelő várost jelölő betűvel! 

1. Melyik város van legközelebb a greenwichi hosszúsági körhöz?  ..................  

2. Melyik város évi közepes hőingása/hőingadozása megközelítően 30ºC? .................  

3. Melyik városban hullhat a legtöbb csapadék évente?  ..................  

Miért?  .......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

4. Melyik betű jelölhet egy magyarországi várost?  ..................  

5. Milyen éghajlata van az A jelű városnak?  ..................  

6 pont  
 

8 pont  

7. Oldja meg a népességszám alakulásával kapcsolatos feladatokat! 

a) A következő adatok a születések és a halálozások számát mutatják be ezer főre vetítve, 
négy különböző időszakban, de nem időrendi sorrendben. 

 
időszak A B C D 
születések    (‰) 25 50 8 47 
halálozások  (‰) 15 48 15 30 

 
Következtessen az arányokból a hozzájuk tartozó népesedési szakaszokra! Írja az 
időszakok betűjelét a megfelelő szakaszhoz! 

 
Népesedési szakaszok I. II. III. IV. 
Betűjelek     

 
4 pont  

 
b) Mely időszakokra jellemzőek az állítások? Írja a megfelelő betűjeleket a meghatározások 

után! Nem kerül minden helyre betűjel. Csak a hibátlanul kitöltött sorok esetén jár a 
pont. 

 
Az adott időszakban természetes szaporodás 
tapasztalható. 

       

 
Az adott időszakban természetes fogyás tapasztalható. 
 

       

 
2 pont  
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c) Válassza ki a sematikus ábrák közül azt, amelyik megfelel a helyes időrendbe állított, a) 

feladatrészben szereplő adatsornak! 
 

 
 
A helyes ábra sorszáma: 

1 pont  
 

7 pont  

8. Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 
 
a) Nevezze meg a szövegben szereplő centrumtérségek, illetve országok közül azt, 

amelyben a behozatal értéke meghaladta a kivitelét! 

 ...............................................................  

1 pont  
 

b) Számítsa ki mely centrumtérségre/ országra lehetnek igazak az alábbi adatok? 
 

Import Export 

382,930 milliárd USD 471,817 milliárd USD

 
A számítást itt végezze!  
 
 
 
 
Centrumtérség/ ország:  ............................................  

1 pont  
 

Japán külkereskedelmi mérlegének egyenlege 2003-ban 88,887 milliárd USD, míg 
ugyanebben az évben az USA ugyanezen külkereskedelmi mutatója –578,279 
milliárd USD volt. Az EU 25 államának összesített külkereskedelmi mérlege 2003-
ban 52,798 milliárd USD volt. 

Forrás: Tóth József (szerk.) 2010. Világföldrajz, Budapest, Akadémiai Kiadó, 430. 
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c) A fenti szövegrészletben szereplő adatok a szolgáltatáskereskedelem nélküli 
kereskedelmi teljesítményre vonatkoznak. Húzza alá annak az egy kereskedelmi 
tevékenységnek a nevét, amelynek az értékével nem számoltak a statisztika 
összeállításakor! 

 
kőolajexport 

gabonafélék kereskedelme 

államkötvényekkel folytatott kereskedelem 

gyógyszeripari termékek kiviteli értéke 

1 pont  
 

d) Írja a négyzetbe az alábbi integrációs formák közül annak az egynek a betűjelét, 
amelyik az Európai Unióra az 1990-es évek közepétől jellemző! 
 
A) gazdasági unió 
B) közös piac 
C) szabadkereskedelmi társulás 
D) vámunió 

1 pont  
 

4 pont  

9. Oldja meg az Európa földrajzával kapcsolatos feladatokat! Az egyes állításokhoz 
több helyes válasz is tartozik, de a felsoroltak közül egy hibás. Írja a hibás válasz 
betűjelét a négyzetbe! 

1. Óidei röghegység: 

A) Balkán-hegység 
B) Urál hegység 
C) Pennine-hegység 
D) Skandináv-hegység 
E) Szudéták 

 
2. Mediterrán éghajlat uralkodik ezen a tájon: 

A) Kréta 
B) Ciprus 
C) Dalmácia 
D) Duna-delta 
E) Szicília 

 
3. Helyi kőszénre települt, hagyományos iparvidék vaskohászati központja: 

A) Ostrava 
B) Katowice 
C) Galaţi 
D) Donyeck 
E) Duisburg 
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4. Jellemző Ausztriára: 

A) Salzburg és környéke mind az aktív turizmus mind a kultúra iránt 
érdeklődő utazók kedvelt turisztikai célpontja. 

B) A fafeldolgozás, a kohászat és a gépipar központjai a folyóvölgyekbe 
tömörültek. 

C) Burgenland a legkisebb és a legkevésbé iparosodott tartomány. 
D) Az ásványkincsek és a művelhető termőföldek hiánya miatt az ország 

20. századi békés fejlődése a semlegességi politikájára 
támaszkodhatott. 

E) Az ország Finnországgal és Svédországgal egy időben csatlakozott az 
Európai Unióhoz. 

 
5. A Szovjetunió érdekszférájába tartozott, és szovjet típusú társadalmi-gazdasági 

rendszert alakított ki a 20. század második felében: 

A) Lengyelország 
B) Finnország 
C) Románia 
D) Bulgária 
E) Magyarország 

 
6. Az Európai Unió tagja: 

A) Lengyelország 
B) Németország 
C) Norvégia 
D) Olaszország 
E) Finnország 

6 pont  

10. Olvassa el az alábbi szöveget és tanulmányozza a térképet, majd válaszoljon a 
kérdésekre! 

 
 
 
 

A talajvízcsökkenés az egész Alföldön megfigyelhető, de legszembetűnőbben a 
Duna–Tisza közén jelentkezik. A sokféle kiváltó ok közül számottevőek a 
klimatikus változások, a fokozott vízkitermelés, a földhasználat és a 
felszínborítás átalakulása, tehát több közöttük az antropogén indíttatású*. A 
háttértényezők súlyát úgy becsülték, hogy a megfigyelt talajvízszint-csökkenésért 
50%-ban a klimatikus, 50%-ban az antropogén hatások felelősek. A becslés 
szerint az utóbbin belül 25%-ban a réteg-, 8%-ban a talajvíz- és szénhidrogén-
kitermelés, 10%-ban a földhasználat változása és 7%-ban a vízrendezés okozhat 
gondot.” 

* emberi beavatkozás miatt bekövetkező 
Forrás: Mezősi Gábor 2011. Magyarország természetföldrajza, Akadémiai Kiadó, Budapest, 243. 
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A talajvízszint süllyedése (m) az 1992. évi és az 1956-1975 közötti közepes talajvízszint 
különbsége alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Mezősi Gábor 2011. Magyarország természetföldrajza, Akadémiai Kiadó, Budapest, 242. 
 

a) Határozza meg, mit jelent a szövegben előforduló talajvíz kifejezés! 

 ............................................................................................................................................  

1 pont  

b) Nevezze meg a Duna–Tisza közének azt a táját, ahol a legnagyobb mértékű 
talajvízszint-csökkenést tapasztalták! 

 ............................................................................................................................................  

1 pont  

c) Egészítse ki az alábbi mondatot! 

A Duna és a Tisza közötti területen az 1992. évi közepes talajvízszint valahol csak  

1 méterrel, míg egyes helyeken akár ……………………. is mélyebben húzódik az 

………………………….…. közötti közepes szinthez képest. 

2 pont  
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d) Fogalmazzon meg egy lehetséges változást, amely a klimatikus hatás kialakulásában 
szerepet játszik! 

 ............................................................................................................................................  

1 pont  

e) Mely haszonnövény termesztése jellemző Kalocsa környékére? 

 ............................................................................................................................................  

1 pont  

f) Nevezze meg azt a két nem megújuló természeti erőforrást, amelyek kiaknázása 
hozzájárult e területen a talajvízszint csökkenéséhez! 

…………………………………….. …………………………………….. 

2 pont  

g) A következő állítások a térképen jelölt települések közül kettőhöz kapcsolódnak. Írja az 
állítások után a megfelelő város nevét! 

1. A város fontos folyami kikötő és átkelőhely. Húsipara mellett halászlevének is 
köszönheti ismertségét. 

  ...................................................................................................  

2. Az egykori mezőváros iparosodása a gyümölcsök feldolgozásával indult, mára 
modern ipari parkjaiban korszerű technológiával működő gépipari üzemek 
termelnek, napjainkban új autógyára épült.  

  ...................................................................................................  

2 pont  
 

10 pont  

11. Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre a forrás alapján! 

 
a) Egy hírműsorban az alábbi megállapítás hangzott el: 

„Az USA 2011-ben már egyértelműen túljutott a gazdasági válságon.” 
Alátámasztható-e a cikk alapján ez a megállapítás? Igazolja válaszát! 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2 pont  

„2011 első negyedévében mindössze 1,8 százalékkal emelkedett az amerikai GDP, 
ami a megelőző negyedévhez képest 1,3 százalékpontos lassulást jelent. A 
visszaesést részben a kedvezőtlen időjárási viszonyok, részben az olajárak 
emelkedése magyarázza. Utóbbi tendencia elsősorban a lakossági fogyasztási javak 
előállítását vetette vissza, mely az Egyesült Államokban a GDP 70 százalékát 
képviseli.”  

Forrás: Gazdasági Havi Tájékoztató, 2011. április alapján..
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b) Miért fontos a lakossági fogyasztás az USA gazdasági életében? 

 ..........................................................................................................................................  

1 pont  

c) Ismeretei alapján oldja meg az USA gazdaságával foglalkozó feladatot! Döntse el, 
hogy igazak vagy hamisak az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó 
megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé! 

...... 1. Az USA legfontosabb pénzügyi központjai az Északi körzetben találhatóak. 

...... 2. Az USA jelentős űr- és rakétaipari központjai a Déli körzetben vannak. 

...... 3. Az Egyesült Államok ad otthont az ENSZ-nek. 

...... 4. Az USA a világ második legnépesebb állama. 

...... 5. Közép-Nyugat a búza- és kukoricatermesztés, valamint a húsfeldolgozás 
fellegvára. 

...... 6. Az USA-ban ma már nem folyik jelentős kőolaj-kitermelés. 

...... 7. A Nagy-tavak vidéke a repülőgépgyártás hagyományos központja. 

7 pont  
 

10 pont  

12. Döntse el, hogy melyik fogalomra vonatkoznak a megállapítások! Írja a megfelelő 
betűjelet a megállapítás sorszáma elé!  

 
A) deviza 
B) valuta 
C) részvény 
D) kötvény 

 
...... 1. Egy adott ország törvényes fizető eszköze. 

...... 2. Az állam által is kibocsájtható értékpapír. 

...... 3. Tulajdonjogot is biztosító értékpapír. 

...... 4. Osztalékot kapnak utána a tulajdonosai. 

...... 5. Meghatározott időtartamra szóló, kamatot biztosító befektetés. 

...... 6. Magyarországon a felvett hitelek jelentős része ilyen típusú hitel. 

6 pont  

 

A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: 75 pont  
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  maximális 

pontszám 
elért 

pontszám 

I. Topográfiai ismeretek, készségek — feladatsor 25   

II. Földrajzi ismeretek, 
képességek — feladatsor 

1. 5   
2. 6   
3. 5   
4. 6   
5. 2  
6. 8  
7. 7  
8. 4  
9. 6  
10. 10  
11. 10  
12. 6  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 100   
    
    
      
  javító tanár 

 
 
 
     Dátum:  .................................................  
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

   

elért 
pontszám 

egész 
számra 

kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

(I. Topográfiai ismeretek, készségek — feladatsor  
II. Földrajzi ismeretek, képességek — feladatsor) 

Az írásbeli vizsgarész pontszáma    
     
     
         

javító tanár   jegyző 
 
 
Dátum:  .....................................   Dátum:  ............................................ 
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