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0911 

Földrajz — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 
 

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. 
 
Az I. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 20 perc, ebben a részben a 
középiskolai 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 
javíthatja, 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 
részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a 
szürke négyzetekbe semmit ne írjon! 
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1. rész 
 

A feladatlap-rész megoldásához atlasz nem használható! 
 
1. Melyik tengerre jutnak ki az alábbi városok kikötőjéből a hajók? Írja a megfelelő 

város nevét a tenger neve után a vonalra! Egy-egy tengerhez több kikötőváros is 
tartozhat. 

 
 

Stockholm, Constanţa, Odessza, Split, Gdańsk, Hamburg, Trieszt, Genova 
 
 
 

1. Északi-tenger:  .............................................................................  

2. Fekete-tenger:  .............................................................................  

3. Adriai-tenger:  .............................................................................  

4. Balti-tenger:  ................................................................................  

5. Földközi-tenger:  .........................................................................  

 

 

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

Mit jelölnek a térképvázlatba írt számok? Írja a topográfiai fogalmak nevét a sorszám utáni 
pontozott vonalra! 
 

1.   ................................................................... -szigetek 

2.  ............................................................................. -tó 

3.   ............................................................................. -tó 

4.   ....................................................................... (folyó) 

5.   ..................................................................... (ország) 

6.   ...................................................................... (város) 

7.  ................................................................... (főváros) 

8.   ...................................................................... (város) 

 

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

 
 
 

a) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt városokat! 

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

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

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

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

5.   .................................................................................  

6.   .................................................................................  

7.   .................................................................................  

8.   .................................................................................  

8 pont  
b) Nevezze meg az a betűvel jelölt folyót! 

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

1 pont  
 

9 pont  
 

A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: 25 pont  
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 Feladat sorszáma Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

 
1. 8   
2. 8   
3. 9   

I. Topográfiai ismeretek, 
készségek feladatsor  
            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 
megoldáshoz használhatja a középiskolai atlaszt. Amennyiben indokolt, használjon 
zsebszámológépet, de a feladatlapban minden esetben tüntesse fel a megoldás menetét is. 
Ha szükséges, 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 
javíthatja, 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 
helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. 
Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve 
részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a 
szürke négyzetekbe semmit ne írjon! 
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2. rész  
A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható! 

1. A következő feladatok a Naprendszerrel kapcsolatosak. Karikázza be az egyes 
meghatározásoknak megfelelő egyetlen helyes válasz betűjelét! 
1. Nem tartozik a Föld-típusú bolygók közé. 

a) Szaturnusz 
b) Vénusz 
c) Merkúr 
d) Mars 
 

2. Az évszakok váltakozásának egyik oka 
a) a Föld tengely körüli forgása. 
b) a Hold és a Föld együttes keringése a Nap körül. 
c) a Föld Nap körüli keringése. 
d) a Hold Föld körüli keringése. 
 

3. Holdfogyatkozás idején… 
a) a Nap árnyéka eltakarja a Földet. 
b) a Nap árnyéka eltakarja a Holdat. 
c) a Föld árnyéka eltakarja a Napot. 
d) a Föld árnyéka eltakarja a Holdat. 
 

4. A nappalok és az éjszakák hossza egyenlő a Földön 
a) március 1-jén. 
b) március 21-én. 
c) június 22-én. 
d) december 22-én. 

4 pont  

2. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
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a) Karikázza be a két helyes állítás sorszámát! A kettőnél több válasz megjelölése 
pontlevonással jár. 

 
1. Az A pontból a csúcsra vezető út meredekebb, mint a B pontból a csúcsra vezető 

út. 

2. A B pontból a csúcsra vezető út meredekebb, mint az A pontból a csúcsra vezető 
út. 

3. A fenti térképet a kis méretarányú térképek közé sorolhatjuk. 

4. A fenti térképet a közepes méretarányú térképek közé sorolhatjuk. 

5. A fenti térképet a nagy méretarányú térképek közé sorolhatjuk. 

2 pont  

b) Írja a szintvonalon lévő keretbe a megfelelő magassági számot! 

1 pont  

c) Olvassa el figyelmesen a mellékelt szövegrészletet, amely egy utazó blogjában 
található! Válaszoljon a kérdésekre! 

 
1. Melyik városból indult az utazó? 

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

2. Hol, melyik városban szállt meg? 

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

3. Melyik nevezetes hosszúsági kört lépte át? 

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

3 pont  
 

6 pont  

 

„… Hétfőn, korán reggel indultunk. A fővárostól északkeletre fekvő nagyvárosban 

(d.sz. 35°; k.h. 152°) szálltunk repülőre. DK-i irányba repültünk, és a d.sz. 42°; k.h. 

175°-án  elterülő városban szálltunk meg éjszakára. Folytatva az útirányt másnap 

szintén kora reggel indultunk. Pár óra múlva azt mondta be a pilóta, hogy ismét hétfő 

van.” 
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3. Oldja meg az üledékes kőzetekkel kapcsolatos feladatokat! 

a) Egészítse ki a logikai sort a szókészlet segítségével! Írja a megfelelő fogalom sorszámát 
a megfelelő négyzetbe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szókészlet: 
 

1. Aprózódás 2. Felhalmozás 3. Kőzetté válás 
4. Mállás 5. Szállítás 6. Törmelékes üledékes kőzetek 

 
5 pont  

b) Melyik törmelékes üledékes kőzet az alábbiak közül? Karikázza be a megfelelő kőzet 
nevét!  

 
márvány, agyag, mészkő, kősó 

 
1 pont  

 
6 pont  

Nagy hőmérséklet ingás 
(ingadozás). Meleg, nedves éghajlat. 

  

 

 

3. 
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4. Tanulmányozza az alábbi térképrészletet, és válaszoljon a kérdésekre! 

 
 

a) Mely légköri képződmény uralkodik a Kelet-európai-síkság („C”) fölött, ha belsejében 
az óramutató járásával megegyező irányban áramlik a levegő? 

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

b) Milyen a légnyomás a képződmény belsejében? 

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

c) Mely légköri képződmény helyezkedik el a Brit-szigetek északi része („B”) fölött, ha 
belsejében a levegő felszálló mozgást végez? 

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

d) Mi a neve az 1-es számmal jelölt képződménynek? 

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

e) Az 1-es vagy a 2-es számú képződményre jellemzőek az alábbiak? Írja a megfelelő 
számot a négyzetbe! 

50-70 km széles csapadéksáv, erős szél, záporeső 

 
5 pont  
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5. Melyik tótípusba tartoznak az egyes tómedencék? Írja a megfelelő tótípus sorszámát 
a négyzetbe! Van olyan tótípus, amely több helyre is írható. 

1. morotvató 
2. szélvájta (deflációs) tó 
3. tektonikus (vetődéssel keletkezett) tó 
4. hegyomlás által elgátolt tó 

 
 

Balaton   

Gyilkos-tó   

Fehér-tó (Szeged)  

Szelidi-tó   

Velencei-tó   

5 pont  

6. Olvassa el a szemelvényt, és válaszoljon a kérdésekre! 
 

 
 

a) Miért alakul ki „szép, napfényes” idő nyáron Dél-Európában? 

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

1 pont  
b) Milyen éghajlat van a Földközi-tenger térségében? 

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

1 pont  
 

„Nyáron a magas légnyomású zóna észak felé, a Földközi-tenger térségébe tolódik el. 
A magyar turisták is jól tudják, hogy ilyenkor érdemes Spanyolországba, Itáliába vagy 
Görögországba utazni, mivel ott szép, napfényes időre lehet számítani. A Szahara nagy 
részén is derült az ég, és rekordmagasságot ér el a hőmérséklet.” 

Forrás: Balázs Dénes: A sivatagok világa, Móra Kiadó, 1982 
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c) Melyik évszakban hull a legtöbb csapadék a Földközi-tenger mentén?  

Évszak: .........................................................................  

Minek köszönhető a csapadékos évszak kialakulása? Nevezze meg a két tényezőt! 

-  .................................................................................................................................  

-  .................................................................................................................................  

3 pont  
 

d) Melyik szélrendszer uralkodik a Szaharában?  

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

1 pont  

e) Az alábbi képen látható sivatagi róka jellegzetesen sivatagi állat. Hogyan 
alkalmazkodott az élőhelye éghajlatához? Indokolja válaszát! 
 
Jellegzetesség: 

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

Mi a szerepe? ....................................................  

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

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

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

 
2 pont  

 
8 pont  
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7. A halmazábra A, B és C betűi egy-egy észak-európai országot jelölnek. A 
halmazokba írt számok az ábra alatti állításoknak felelnek meg.  

 
1. Európa leggazdagabb halászterületein osztozik. 
2. Az északi-tengeri szénhidrogén lelőhelyek felosztásából ez az 

ország is részesedik. 
3. Az elektromos áram legnagyobbrészt megújuló energiaforrásból 

származik az országban. 
4. Fővárosa szigeten található. 

 
a) Nevezze meg, hogy mely országot jelölik az egyes nagybetűk! 

A:  ................................  B: .................................  C: ..........................................  

3 pont  
 

b) Jellemezze az alábbi kérdések alapján a Skandináv-hegységet! Válaszoljon a 
kérdésekre! 

 

1. Melyik hegységrendszerbe tartozik?  

2. Mely földtörténeti időben képződtek a 
kőzetei? 

 

3. Nevezze meg a területén a legtöbb helyen 
és legnagyobb mennyiségben bányászott 
ásványkincset! 

 

4. Mi a neve a hegység legmagasabb 
pontjához legközelebb fekvő fővárosnak? 

 

5. Nevezzen meg egyet a Skandináv-
hegységre jellemző formakincsből! 

 

 

5 pont  
 

8 pont  
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8. A térképvázlat az Amerikai Egyesült Államok három nagy gazdasági körzetét jelöli. 
Írja az egyes megállapítások sorszámát a megfelelő gazdasági körzetbe!  
 

 

1. Itt található a búza- és kukorica-termőterületek nagy része. 

2. Az ország űrkutatási központjai itt jöttek létre. 

3. Itt található a világ pénzügyi központja. 

4. A három körzet közül a legkorábban indult fejlődésnek. 

5. Fejlődésében szerepet játszott a XX. századi háborúkban betöltött hátországi szerep. 

6. Szénhidrogén-bányászatának központja Dallas. 

7. Itt található a Szilícium-völgy. 

8. Jellemző a szója, a földimogyoró és a rizs termesztése. 
 

 
 

8 pont  
 

 
 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő  11 / 16 2010. május 13. 
0911 

Földrajz — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

9. Melyik gazdasági tevékenység jellemző az egyes városcsoportokra? Írja a megfelelő 
tevékenység sorszámát a városcsoportok fölé a négyzetbe! Nem tud minden 
tevékenységet elhelyezni. 

 
1. autóösszeszerelés,  2. húsfeldolgozás,  3. textilipar,  4. tejfeldolgozás, 

5. energiatermelés,  6. gyógyturizmus 

 
A)  
 
 

B) C) D) 

Tiszaújváros Békéscsaba Zalakaros Pécs 

Százhalombatta Debrecen Bük Szekszárd 

Paks Orosháza Hajdúszoboszló Mosonmagyaróvár 

Visonta Gyula Budapest Veszprém 

 
4 pont  

 

10. Tanulmányozza az adatsort, majd oldja meg a feladatokat! (A táblázat adatai 
kerekített értékek.) 

 Ország Terület 
(millió km2) 

Népesség  
(ezer fő) 

1. Kína 9,60 1 320 000 
2. India 3,30 1 123 000 
3. USA 9,80 302 000 
4. Indonézia 1,90 226 000 
5. Brazília 8,50 191 000 
6. Pakisztán 0,80 162 000 
7. Banglades  158 000 
8. Nigéria 0,90 148 000 
9. Oroszország 17,10 142 000 
10. Japán 0,38 128 000 
11. Mexikó 1,90 105 000 
12. Fülöp-szigetek 0,30 88 000 
13. Vietnám 0,33 85 000 
14. Németország 0,36 82 000 
15. Etiópia 1,10 79 000 
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a) Számolja ki a legnagyobb népességszámú afrikai ország népsűrűségét! (Az eredményt 
egész számra kerekítse, és ne feledkezzen meg a mértékegység megadásáról sem, mert 
az eredmény csak így fogadható el!) 
A számítást itt végezze! 
 

 

 

Eredmény:  ...............................................  

2 pont  

b) Az adatsorból elveszett egy ázsiai ország, Banglades területi adata, de ismerjük az 
ország népsűrűségét, amely 1100 fő/km2.. Számítsa ki, mekkora az ország területe! (Ne 
feledkezzen meg a mértékegység megadásáról sem, mert az eredmény csak így 
fogadható el!) 
A számítást itt végezze! 
 

 

 

Terület:  ....................................................  

2 pont  

c) Nevezzen meg egyet a táblázatban szereplő országok közül, amelyre igaz, hogy 
területén a legnagyobb népességkoncentráció az ipari forradalomnak köszönhetően 
alakult ki! 

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

1 pont  

 
5 pont  

11. Oldja meg a gazdasági élettel kapcsolatos feladatokat! 
a) Mely gazdasági fogalmakat ismeri fel a leírások alapján? Írja a megfelelő fogalom nevét 

a leírás alá a vonalra! 

1. Az a gazdasági ágazat (szektor), amely feldolgozza a természetben található,  
a termeléshez szükséges javakat, és előállítja például az élelmiszereket. 

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

2. A szolgáltatási tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges eszközök és feltételek (pl. 
berendezések, építmények, intézmények) összefoglaló neve. 

 .....................................................................................................  
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3. A trópusi-szubtrópusi területeken meghonosodott művelési típus, ahol főként élvezeti 
cikként és ipari nyersanyagként szolgáló növényeket, kifejezetten exportra termelnek. 

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

3 pont  

b) Melyik mezőgazdasági termelési mód a legjellemzőbb az alábbi tájakon? Írja a 
megfelelő termelési módot jelölő betűt a tájak neve utáni négyzetbe! 

A) intenzív belterjes mezőgazdaság 

B) extenzív növénytermesztés 

C) extenzív állattenyésztés 

D) árasztásos rizstermesztés 

E) nomád pásztorkodás 

 

A Préri nyugati része:  

A Kínai-alföld:  

A Szahara pereme:  

A Párizsi-medence:  

5 pont  
 

8 pont  
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12. Olvassa el figyelmesen az alábbi szemelvényt! A szemelvény és tanulmányai alapján 
válaszoljon a kérdésekre! 

 
 
a) Melyik nagyobb? Tegye ki a tények közé a megfelelő relációs jelet! (<; >; =) 
 

 
1. a friss hófelszín albedója a hó alól kibukkanó fekete szirtek albedója  

 
2. a grönlandi jégtakaró területe  az antarktiszi jégtakaró területe 

 
3. a CO2 felmelegedést okozó hatása a CO felmelegedést okozó hatása 

 
3 pont  

 
 
 
 
 

„Jól tudjuk, mi az oka annak, hogy fogyatkoznak a gleccserek: a gépjárművek és az 
ipari létesítmények káros anyagokkal pumpálják tele a légkört. A magashegyektől a 
sarkvidékekig mindenütt rohamosan apad a világ jégkészlete. 
Az 1991 óta Chacaltayán dolgozó kutatók először azt hitték, néhány évig kitart még 
a jégfolyam, ám azóta szembesülniük kellett a ténnyel: a jég sokkal gyorsabban 
zsugorodik, mint azt a globális fölmelegedés megindokolhatná. 
Kiderült, hogy a gleccserek és jégmezők nem egyenletes sebességgel olvadnak, mint 
jégkocka a napon felejtett italban, hanem visszacsatolásos, öngerjesztő módon - azaz 
egyre gyorsabban. Chacaltayán az történt, hogy a fogyatkozó jég felfedte a szirteket, 
azok pedig – lévén fekete színűek – mintegy szívták magukba a Nap hevét, tovább 
siettetve az olvadást. Ugyanez áll a többi hegyi gleccserre és a sarkvidékek tengerbe 
csúszó jégtakarójára. 
Ha minden így folytatódik tovább, az Alpok gleccsereinek zöme az évszázad végére, 
az egyesült államokbeli Glacier Nemzeti Park jégfolyamai pedig 2030-ra teljesen 
eltűnhetnek. Az Andok és a Himalája kisebb gleccsereinek legjobb esetben is csak 
néhány évtizedük van hátra. 
És vajon mennyi idő jut a grönlandi és az antarktiszi jégtakarónak? Egyelőre nem 
tudjuk, már csak azért sem, mert a helyzet hirtelen fordult rosszból még rosszabbra. 
Eric Rignot, a NASA/Jet Propulsion Kutatóintézet (JPL) munkatársa megállapította, 
hogy a grönlandi jég zsugorodása az elmúlt tíz év során kétszeresére gyorsult. „Amit 
ma tapasztalunk, öt éve még agyrémnek tűnt volna” – állapítja meg Rignot. 
Számos gleccser sorsa máris megpecsételődött. Bizonyos például, hogy Walter 
Lagunának előbb-utóbb magasabban fekvő jégmezőt kell keresnie a Bolíviába vágyó 
sízők számára. 
Igazán nagy bajba nem is a sísport, hanem azok a bolíviai, perui és indiai milliók 
kerülnek, akik ma öntöző- és ivóvizüket, de még a villamos energiát is 
gleccserolvadékból nyerik.” 

(Forrás: Búcsú a gleccserektől, National Geographic Magyarország, 2007. június) 
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b) Mit jelent ez a kifejezés: „visszacsatolásos, öngerjesztő módon” olvad a jég? 

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

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

1 pont  
 
c) Hogyan lehetséges: „a villamos energiát is gleccserolvadékból nyerik”? 

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

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

1 pont  
 
d) Mely légköri folyamat okozza a gleccserek és a jégtakarók egyre gyorsabb ütemű 

olvadását? 

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

1 pont  
 
e) A jégtakaró olvadásának számos kedvezőtlen következménye van. Milyen hatással lehet 

ez a folyamat az alábbi helyekre? Fogalmazzon meg egy-egy lehetséges 
következményt! 

 

Az India-óceánban Madagaszkártól északra elterülő Seychelle-szigetek: ..........................  

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

Nagy-korallzátony: ..............................................................................................................  

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

 
2 pont  

 
8 pont  

 
 
 

A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: 75 pont  
 
A feladatlappal elérhető összes pontszám: 100 pont  
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  maximális 

pontszám 
elért 

pontszám 

I. Topográfiai ismeretek, készségek — feladatsor 25   

II. Földrajzi ismeretek, 
képességek — feladatsor 

1. 4   
2. 6  
3. 6  
4. 5  
5. 5  
6. 8  
7. 8  
8. 8   
9. 4   

10. 5  
11. 8  
12. 8   

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) 

Írásbeli vizsgarész pontszáma    
     
     
         

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