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Földrajz – emelt szint 

írásbeli vizsga, 0521 2 / 28 2006. február 21.  

Azonosító jel:           

 
Fontos tudnivalók 

 
 
 

 
 
 
 
A feladatlap megoldására felhasználható időkeret 240 perc. A megoldáshoz nem 
használhatja a középiskolai atlaszt.  
Amennyiben indokolt, használja a zsebszámológépet, de a feladatlapban tüntesse fel a 
megoldás menetét is.  Szükség esetén 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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1. Június 22-én két megfigyelő a k.h. 20º-án ugyanabban az időpontban, ugyanakkora 
szögben látja delelni a Napot. Az egyik azonban az északi horizont felett 47°-kal, a 
másik a déli horizont felett 47°-kal látja. 

 
a) Melyik szélességi körön tartózkodnak a megfigyelők? 

Írja le a számítás menetét! 
 
 
 

Az a megfigyelő, aki az északi horizont fölött látta a Napot: ............................  

Az a megfigyelő, aki a déli horizont fölött látta a Napot: ..................................  

4 pont  
b) Hány kilométer távolságra vannak egymástól a megfigyelők?  

Írja le a számítás menetét! 
 
 
 
Távolság: ............................................. km. 

2 pont  
c) Melyik az a szélességi kör, amelyikre igaz a következő megállapítás? 

 
Az év során ez (június 22.) az egyetlen nap, amelyiken nem kel fel a Nap. 

..............................................................  
1 pont  

d) Mennyi a helyi idő az észlelés pillanatában Greenwich-ben? 
Írja le a számítás menetét! 
 
 
 
 
Helyi idő: .............................................  

2 pont  
e) Melyik hosszúsági kör mentén van éppen éjfél? 

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

1 pont  
 

10 pont  
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2. Tanulmányozza a Naprendszerrel kapcsolatos két diagramot, és válaszoljon a 
kérdésekre! A diagramon nincs minden bolygó feltüntetve. 

 

 
a) Melyik betű jelöli a Naphoz legközelebb keringő bolygót az ábrázoltak közül? ........... 
 

1 pont  
 

b) Melyik betű jelöli a Naptól legtávolabbi bolygót az ábrázoltak közül? .............. 
 

1 pont  
 

c) Melyik betű jelöli azt a bolygót, amelyiknek a legnagyobb a keringési ideje az 
ábrázoltak közül?  .............. 

 
1 pont  

 
d) Mely betűk jelölik a Föld-típusú bolygókat? .............  ..............  .............. 
 

3 pont  
 

e) Az ábrázolt bolygók közül melyiknek lehet több holdja? Húzza alá a megfelelő betűt! 
A E 

1 pont  
 

Néhány bolygó naptávolsága 
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f) Melyik két bolygónak lehet a legnagyobb a hőmérséklete az ábrázolt bolygók közül? 
Írja a vonalra a megfelelő betűjelet! 

............  ...........  
2 pont  

g) Melyik betű jelöli a Merkúrt?................... 
1 pont  

 
h) Milyen összefüggést talál a naptávolság és a sűrűség között? 

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

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

1 pont  
i) Milyen összefüggés van a naptávolság és a keringési idő között a Naprendszerben? 

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

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

1 pont  
 

12 pont  
 

 
3. Az ábrákon és a képeken egy-egy felszínforma látható. Nevezze meg a formákat, és a 

kialakításukban meghatározó szerepet játszó külső erőt! 
 

Felszínforma Megnevezése Kialakító erő 

 

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

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

 

3. ................................. ..................................... 
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4. ................................. ..................................... 

 

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

 
10 pont  

 
4. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
 

 

a) Mely szférákat jelölik a számok! Írja 
nevüket a számok utáni vonalra! 

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

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

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

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

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

5 pont  
 
 
b) Írja a betűkkel jelölt határfelületek nevét 

a betűk utáni vonalra! 
 

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

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

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

3 pont  
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c)  Mely légköri tartományokra vonatkoznak az egyes megállapítások? Válaszoljon a 
kérdésekre az a) feladatrészben szereplő megfelelő szám beírásával! 

 
1. A légkör leghidegebb rétege. .................. 

2. A Földről kibocsátott rádióhullámok erről a szféráról verődnek vissza. .................. 

3. Ebben a szférában található az ózonréteg. .................. 

4. A légkör vízkészletének szinte egészét tartalmazza. .................. 

5. Ez a szféra jelenti az átmenetet a világűr felé. .................. 

6. Ebben a szférában mozognak az időjárási frontok. .................. 

6 pont  
 

14 pont  
 
5. Oldja meg a környezetszennyezéssel kapcsolatos feladatokat! 
 
a) Egészítse ki a szókészlet felhasználásával a táblázatot! Egy fogalom több helyre is 

beírható. 

Energiatermelés, savas eső, üvegházhatás fokozódása, ózonréteg elvékonyodása, 
mezőgazdaság, hűtőgép-gyártás 

 
Kibocsátó Kibocsátott anyag Következmény 

 kén-dioxid  
 szén-dioxid  
 metán  
 freon  

 
8 pont  

b) A felvételen egy amerikai nagyváros képe látható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nevezze meg a látást akadályozó, a várost vöröses ködbe burkoló jelenséget! 

............................................................................................  
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2. Húzza alá azt a tényezőt, amely leginkább hozzájárul a jelenség kialakulásához! Több 
válasz bejelölése hibának minősül. 

 
közlekedés fűtés nehézipar 

 
3. Nevezze meg azt a gázt, amely ilyenkor a felszín közelében halmozódik fel. Ez a gáz 

ebben az esetben mérgező, a sztratoszférában pedig a földi élet szempontjából 
nélkülözhetetlen. 

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

4. Miért nyáron jellemző ez a jelenség? 

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

4 pont  
 

12 pont  
 

6. Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 
Egy baráti társaság tagjai elhatározták, hogy Afrika „közepéből”, a 0º szélességi és a 20º 
keleti hosszúsági kör metszéspontjától a különböző égtájak felé veszik útjukat. 
Megbeszélésük szerint egy hónap múlva vették fel újra a kapcsolatot egymással. A 
vállalkozás célja az volt, hogy próbára tegyék egymás földrajzi ismereteit. Mindannyian rövid 
e-mailben írták meg tartózkodási helyük egy-egy jellemzőjét. A december hónapban keltezett 
levelekből idézünk. 
 

 
 
 
 

Gábor 
„… dél felé utaztam kb. 4000 kilométert. Az út során egy darabig minél délebbre 
mentem, annál magasabban delelt a Nap. Már 5 napja vagyok itt, de felhőt még 
nem láttam, a Nap szikrázóan süt. Nappal 30 oC a hőmérséklet az árnyékban. Most 
december közepe van, de a helyiek szerint ez így folytatódik egészen áprilisig. 
Akkor beköszöntenek az esők, bár befűteni még akkor sem kell. A házakban 
nincsenek is erre felkészülve. A hegyoldalakon a forróság ellenére üde zöld erdők 
vannak, állítólag még télen sem hullajtják le a leveleiket. A kertekben narancs, 
citrom érik, és amerre a szem ellát, mindenütt szőlők kordonjai futnak…” 
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Zsolt 
„ Arra gondoltam, hogy maradok Afrikában, és a kiindulási pontunk szélessége 
köre mentén haladok keletre. Kb. 2000 kilométer megtétele után a következő 
időjárás jelentéssel szolgálhatok: A légnyomás tartósan alacsony, a levegő ritka, 
örökös légszomjam van. A reggelek hűvösek, nem ritka, hogy köd, harmat lepi be 
a vidéket. Délelőtt sokat süt a Nap, de délutánra sokszor beborul, és esik az eső. 
Ahogy kelet felé haladtam, a felszín egyre emelkedett, egyre ritkult az erdő, egyre 
alacsonyabbak lettek a fák, s már azok is elmaradtak, végül fűtengerbe értem, és 
csak egy-két fát, cserjét láttam. …” 
 

Ákos 
„… érkeztem meg a kiindulási helytől északra, kb. 2000 kilométerre. A meleg 
ellenére nem érzem, hogy verítékeznék, nagyon alacsony a levegő páratartalma. 
Ezért sok vizet veszítek a bőrömön keresztül, nap mint nap sok folyadékot kell 
pótolnom. Egy alkalommal felelőtlenül, kevés vízzel indultam kirándulni, s már-
már alig bírtam a szomjúságot, amikor egy zöldellő ligethez értem. A ligetben egy 
lapos tetejű, fehérre meszelt ház kapujában pipázó alakot láttam meg. Ő mentette 
meg az életemet. Megvendégelt, elbeszélgettünk, és elmesélte, hogyan is tartja el 
népes családját a datolyaültetvényből származó bevételeiből….” 
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a) Tanulmányozza az alábbi éghajlati diagramokat, majd döntse el, hogy melyik diagram 

melyik fent jellemzett helyszínhez tartozik! Írja be az útleírások alatti négyzetbe a 
megfelelő diagram betűjelét! Nem tud minden diagramot elhelyezni. 

 

 

 
 
 

3 pont  
 
b) Válaszoljon a következő kérdésekre az útleírások alapján! 
 
1. Hány szélességi fokot lépett át Gábor az út során, ha feltételezzük, hogy folyamatosan dél 

felé utazott? 

Számítás elve:  

 

Szélességi fokok száma:.............................  
 

2 pont  
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2.  

 
Magyarázza meg, hogy miért csak „egy darabig” tapasztalta Gábor, hogy a Nap egyre 
magasabban delel! 

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

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

.................................................................................................................................  
2 pont  

 
3. Melyik utazó hagyta el a trópusi övezetet? Válaszát röviden indokolja az alábbi vázlat 

kitöltésével! 

– ............................  azért nem hagyhatta el a forró övezetet, mert ..........................  

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

– ............................  azért nem hagyhatta el a forró övezetet, mert ..........................  

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

– Az útleírás alapján tehát ...............................................  lépett át a forró övezetből a  

.................................................  övezetbe. 
3 pont  

c) Indokolja meg földrajzi ismeretei alapján, hogy miért meszelték fehérre a házat, amelyben 
Ákos járt! Fogalmazzon meg egy indokot! 

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

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

.......................................................................................................................................  
1 pont  

d)  
 

 
 

Írja le, hogy milyen jellegű tájon járhatott Zsolt, ha ezeket tapasztalta! Válaszát indokolja! 

A táj jellege: ...........................................................................................................  

Indoklás: .................................................................................................................  

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

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

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

2 pont  
 

13 pont  

„Az út során egy darabig minél délebbre mentem, a Nap annál magasabban delelt.” 

„A légnyomás tartósan alacsony, a levegő ritka, örökös légszomjam van.” 
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7. Oldja meg az Európai Unióval kapcsolatos feladatokat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Írja az állítások utáni pontozott vonalra annak az országnak a nevét, amelyikre az állítás 

vonatkozik! Egy állítás csak egy országra vonatkozik. 

A: E kétnyelvű ország fővárosa az Európai Unió számos intézményének ad otthont. 

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

B: Az elmúlt évek gyors gazdasági fejlődésének köszönhetően a fejlett térséghez 

felzárkózó, szigeten fekvő köztársaság. ........................................................   

C: Az Európai Unió legnépesebb állama. ........................................................  

D: Dél-európai ország, amely az Európai Unió alapító tagja volt. 

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

E: Az Európai Unióhoz 1995-ben csatlakozott észak-európai ország, ahol az eurót nem 

vezették be. ........................................................  

F: Az Európai Unió legnagyobb mezőgazdasági exportőre. 

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

6 pont  
 
b) Írja az állítások előtti betűt a térképen a megnevezett ország területére! 
 

6 pont  
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c) Állítsa helyes sorrendbe az Európai Unió történetével kapcsolatos eseményeket! Írja 
megfelelő sorrendben az eseményeket jelölő betűket a sorszámok után! A legkorábbi 
eseménnyel kezdje! 

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

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

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

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

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

A) A pénzügyi unió létrejötte.  
B) A közösség neve Európai Unióra változik.  
C) Rómában megalakul a Közös Piac.  
D) Málta csatlakozik az Európai Unióhoz.  
E) Az alapító államok közt a gyakorlatban is megvalósul az 

áruk és a tőke szabad áramlása. 

 
5 pont  

d) Felsoroltuk az Európai Unió legfontosabb szervezeteit. Az állítások az egyes szervezetek-
re vonatkoznak. Írja a megfelelő szervezet nevét az állítások utáni pontozott vonalra!  
Nem tud minden szervezetet beírni. 

 
Európai Bizottság  Európai Tanács Európai Parlament  Miniszterek Tanácsa 

 
1. E szervezetnek főként tanácsadó szerepe van. E szervezet ellenőrzi az EU 

költségvetését. Tagjait a tagországok állampolgárai választások útján delegálják.  

 ....................................................................................  
2. E szervezet a tagországok kormányainak illetékes küldötteiből áll. Döntéshozó, 

törvényhozó testület.  ....................................................................................  

3. Az EU legfelső szerve, kormánya. Előkészíti a közös gazdaságpolitikai 

intézkedéseket, és ellenőrzi azok végrehajtását.  

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

3 pont  
 

20 pont  
 
8. A következő feladatok a vízburokkal kapcsolatosak. 

a) Mely vízrajzi fogalmakra ismer a meghatározások alapján? Írja a fogalmakat a 
meghatározások után! 

 
1. A folyó vízszintjének szabályszerű váltakozása.  ..............................................  

2. A legfelső vízzáró réteg felett felhalmozódó víz, amely teljesen kitölti a talajszemcsék 

közötti üregeket.  ..............................................  

3. A sok ágra szakadó folyó hordalékából felépülő torkolat. .....................................  

4. A folyókanyarulatok lefűződésével kialakult tó.  ..............................................  

5. A tavak pusztulásának az a szakasza, amikor már növényzet tagolja az összefüggő 

víztükröt, de még jelentős a nyílt víztükör aránya. ..............................................  
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6. A világtengernek az a része, amelynek önálló medencéje a kontinensek belsejében 

vagy azok között helyezkedik el.  ..............................................  

7. A világtenger szintjének szabályos időközönként bekövetkező váltakozása.  

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

7 pont  
 

b) Egy folyó medrének keresztmetszete 35 m2. A keresztmetszetén percenként 6000 m3 víz 
áramlik át. Számítsa ki, mekkora a folyó vízhozama!  
Számítását itt végezze! 

A vízhozam: ..................................  

1 pont  

c) Mi jellemző a folyóra egy adott ponton az alábbi esetetekben? Karikázza be a megfelelő 
választ! 

 
1. Ha a vízgyűjtőjén az átlagosnál több csapadék hullik, akkor a vízhozam: 

   csökken nő nem változik 

2. Ha tektonikai mozgások következtében a folyó torkolatvidéke fokozatosan 
emelkedik a felsőbb szakaszokhoz képest, akkor a folyó sebessége: 

 csökken nő nem változik 

3. Ha a folyó vízgyűjtőjén nagy területeken teljesen kivágják az erdőt, akkor a folyó 
vízjárása: 

szélsőségesebb lesz egyenletesebb lesz nem változik 

3 pont  
 

11 pont  
 

9. Tanulmányozza a táblázat adatait, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó 
feladatokat! 

 

Ország Népességszám 
(millió fő) 

A napi 1 dollárnál 
kevesebből élők aránya (%) 

Dél-afrikai 
Köztársaság 45 7,1 

Egyiptom 68 3,1 
Etiópia 71 26,3 
Közép-afrikai 
Köztársaság 4 66,6 

Mali 13 72,8 
Nigéria 126 70,2 
Tunézia 10 < 2 
Zambia 11 63,7 
Forrás: Világbank UNDP, Graphic News 
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a) Számítsa ki a táblázat adatai alapján, hogy hány ember él napi 1 amerikai dollárnál 
kevesebb pénzből abban az országban, amelyben a szegények aránya a legnagyobb az 
össznépességen belül! 
A számítást itt végezze el! 

 

 

 

Eredmény: ............................fő 

2 pont  
 
b) Döntse el a táblázat adatainak felhasználásával, hogy igazak vagy hamisak az alábbi 

megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítás sorszáma elé! 
 

...... 1.  Afrikában jelentős területi fejlettségi különbség alakult ki. 

...... 2.  A Földközi-tenger partvidékén gazdaságilag fejlettebb államokat találunk. 

...... 3.  Tunéziában több mint 2 millióan élnek napi 1 dollárnál kisebb összegből. 

...... 4.  Nigériában többen élnek napi 1 dollárnál kevesebből, mint Egyiptom egész 

népessége. 

4 pont  
 
c) Milyen természeti és társadalmi okok játszottak szerepet az „éhség öv” kialakulásában? 

Nevezzen meg mindegyikből egyet! 
 

Természeti ok: ...............................................................................................................  

Társadalmi ok:...............................................................................................................  

2 pont  
 
d) Mi jellemző ezen országok társadalmára a fejlett országokhoz viszonyítva? Karikázza be a 

táblázatban a megfelelő jelzőt! 
 

A halálozások aránya magasabb alacsonyabb 
A születéskor várható élettartam magasabb alacsonyabb 
Az idősebb korcsoportok aránya magasabb alacsonyabb 
A mezőgazdasági dolgozók aránya magasabb alacsonyabb 
A csecsemőhalandóság mértéke magasabb alacsonyabb 

 
5 pont  

 
13 pont  
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10. Tanulmányozza figyelmesen az alábbi térképet, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 
a) Karikázza be a nyugatabbra fekvő hegy meredekebb oldalának betűjelét! 

A B 
 

Indokolja röviden a válaszát! .......................................................................................  

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

2 pont  
 
b) Mi a nevük az „E” betűvel jelölt vonalaknak? .............................................................  
 

Határozza meg a fogalmat! ..........................................................................................  

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

2 pont  
 
 
c) Milyen alakú a D betűvel jelölt folyóvölgy? ................................................................  

Milyen szakaszjellegű itt a folyó? ................................................................................  

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

2 pont  
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d) A folyó partja a Balti-tenger szintjéhez viszonyítva 355 méter magasan van. A folyó menti 
táborból kirándulók indulnak a 950 méter magas F csúcsra. Mekkora az F csúcs relatív 
magassága? 

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

1 pont  
 
e) A kirándulók 10 km-t tettek meg a területen. Be szeretnék jelölni a feladatban szereplővel 

azonos méretarányú térképen az útvonalat. Hány cm hosszúságú vonal felelne meg ennek 
az útnak?  
A számítást itt végezze! 

 
 
 

Az útszakasz hossza: ………………..cm 

2 pont  

 

f) Karikázza be a helyes megállapítás sorszámát! 
Az 1: 25 000 méretarányú térképen ugyanennek az útszakasznak megfelelő vonal hossza 

 
1.  rövidebb lenne 2. hosszabb lenne 

1 pont  
 

10 pont  
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11. Az alábbi grafikonok az egyes szállítási módok részesedését mutatják a hazai 
személy- és áruszállításból.  

 

vízi 
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a) Tanulmányozza az adatokat, és válaszoljon a következő kérdésekre! 

1.  Melyik szállítási mód vezetett 1990-ben a személy- és az áruszállításban egyaránt? 

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

2.  Melyik szállítási mód vette át a vezető szerepet 2000-ben? .................................  
 

3.  Mely területen csökkent kevésbé a vasút részesedése 1990 és 2004 között?  

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

4.  Mi bizonyítja növekvő kőolaj- és földgázfelhasználásunkat, illetve importunkat? 

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

 
5.  Megközelítően hányszorosára nőtt a vizsgált időszakban a közúti szállítás szerepe az 

áruforgalomban?.....................................................................................................  

6.  Melyik olcsó szállítási mód részesedése csökkent a legnagyobb arányban? 

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

 
6 pont  

 
b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a hazai személy- és áruszállításra vonatkozó 

megállapítások. Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítás sorszáma előtti 
vonalra! 

 

...... 1.  A környezetterhelés csökkentése érdekében az elmúlt időszakban valamennyi 
vasútvonalunkat villamosították. 

...... 2.  A vasúti-közúti (kombinált) áruszállítás csökkenti az átmenő forgalom okozta 
környezeti terhelést. 

...... 3.  A vízi áruszállítás jelentősége a Duna−Majna−Rajna vízi út megépülése után 
jelentősen növekedett. 

...... 4.  A vasúti közlekedés arányának Nyugat-Európában tapasztalható mértékű 
növekedéséhez vasúthálóztunk korszerűsítésére lenne szükség. 

...... 5.  A könnyebb rakodást, jó helykihasználást lehetővé tevő konténeres szállítást a 
közúti, a vasúti és a vízi szállításban egyaránt alkalmazzák. 

...... 6.  Drágasága miatt nem nőtt a légiközlekedés szerepe a személyszállításban. 

...... 7.  A vízi áruszállítás arányának 1990 utáni csökkenéséhez nagymértékben 
hozzájárult a rendszerváltást követő külkereskedelmi irányváltásunk is. 

...... 8.  A közlekedés által okozott környezeti terhelést fokozza a főváros-központú 
vasúti és közúti hálózatunk. 

...... 9.  Bár a hajón szállított hazai utasok száma kb. fele a repülőgépen utazóknak, az 
oszlopdiagramon nem szerepelhetnek, mert annak mértékegysége miatt a rövid 
távolságra utazók száma nem ábrázolható. 
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...... 10.  A budapesti agglomeráció tömegközlekedési nehézségeit az elővárosi 
vasútvonalak kiépítése mérsékelhetné. 

 
10 pont  

 
16 pont  

 
12. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatot! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Forrás: HVG 2005. 14. szám) 
 

a) Fogalmazza meg, mi a Bux-index? 
 

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

2 pont  
 

b) Miért nevezik a tőzsdét a „piacok piacának”? 
 
.......................................................................................................................................  

1 pont  
 

c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az ábrára vonatkozó megállapítások! Írjon I betűt 
az igaz, és H betűt a hamis megállapítás sorszáma elé! 

 

...... 1.  Március elején volt a legerősebb a forint. 

...... 2.  Március első hetében kaptuk a legkevesebb eurót 10 000 Ft-ért. 

...... 3.  Március közepén érdemes volt részvényeket vásárolni. 

...... 4.  Az járt a legjobban, aki március első hetében adta el a részvényeit. 
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...... 5.  Jól járt, aki április első hetében adta el az euróját. 

...... 6.  A forint árfolyama a 2. héten ingadozott a legerőteljesebben. 
6 pont  

 
d) Az euró nyitóárfolyama 242 Ft volt, majd 247 Ft-on zárta az időszakot. Hány százalékos 

volt az árfolyamváltozás? 
A számítást itt végezze! 
 
 
 
A változás mértéke: ....................% 

2 pont  
 

11 pont  
 
 
13. Döntse el, hogy mely országra, gazdasági tömörülésre jellemzőek a következő 

megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítások sorszáma elé! 
 

A) USA 

B) Japán 

C) Európai Unió 

 
...... 1.  A nemzetközi működőtőke-áramlásban elsősorban tőkebefektetőként 

(exportőrként) vesz részt. 

...... 2.  Gazdasági fejlődését az exportösztönző gazdaságpolitika indította el.  

...... 3.  A világon elsőként itt alakult ki a posztindusztriális („ipar utáni”) társadalom. 

...... 4.  A világgazdaság meghatározó jelentőségű energiahordozó-kitermelője és -

importálója is egyben. 

...... 5.  Nyugati területének népességtömörülései az ipari forradalom hatására a XVIII-

XIX. századtól kezdődően kialakultak ki. 

...... 6.  Gazdasági súlyát bizonyítja, hogy bár a világ népességének alig 5 %-át tömöríti, 

a világ összes GDP-jének kb. egyharmadát állítja elő.  

...... 7.  Gazdasági fejlődése mintaként szolgált a környező országok számára. 

...... 8.  A világon a legtöbbet költi K+F tevékenységre. 

...... 9.  Az 1950-1970-es évek közötti gyors gazdasági fejlődése az 1990-es évek elejétől 

lelassult. Rövidebb időszakokban gazdasági visszaesés is bekövetkezett. 

...... 10.  Legfejlettebb gazdaságú térségét „kék banán”-ként is emlegetik. 

10 pont  
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14. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó 
feladatokat! 

 

a) Nevezze meg a földrajzi helyeket a meghatározások alapján! 
 

Meghatározások: Megnevezések: 

1. Ez a hegység hazánk legnagyobb átlagmagasságú  
hegysége. ..............................................  

2. Atomerőműve meghatározó jelentőségű az ország 
villamos energia ellátásában. ..............................................  

3. Vas- és acélkohászata átvészelte az ágazat 
válságát. ..............................................  

4. A Dunakanyarnál a Visegrádi-szorosból kilépő 
folyó hordalékából épült fel. ..............................................  

5. A város környéke híres fűszerpaprika és 
őszibarack termesztő körzetünk. ..............................................  

6. A hegységben működtek hazánk feketekőszén-
bányái. ..............................................  

7. Két eltérő kőzetfelépítésű és átlagmagasságú 
részből álló dombsági tájunk.  ..............................................  

8. A hazai autógyártás egyik fellegvára. ..............................................  

9. Vulkáni kőzetekből felépülő vonulat. Déli előtere 
híres borvidék. ..............................................  
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10. Döntő szerep van a Balaton vízutánpótlásának 

biztosításában. ............................................. . 

10 pont  
 

b) Írja a fenti térképvázlatba az a) feladatrészben szereplő meghatározások sorszámát a 
megfelelő topográfiai fogalmakat jelölő helyre! Nem tud minden bejelölt topográfiai 
fogalom mellé sorszámot írni. 

10 pont  
 

c) Mely kőzet építi fel döntően az 1., 6. számmal jelölt hegységeinket? 

1. ...........................................   6. ……………………………… 

2 pont  
 
d) Mely ásványkincs bányászata kapcsolódik az 1. számú hegység déli előteréhez? 

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

1 pont  
e) Melyik régiónk központja az 5. számmal jelölt település? 

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

1 pont  
 

24 pont  
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15. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nevezze meg a térképen az alábbi számokkal jelölt kőzetlemezeket! 

1. …………………………...............  6. ...................................................  

2. ………...........................................  7. ...................................................  

3. ………………………...................  8. ...................................................  

6 pont  
 

b) Milyen mozgást végez egymáshoz képest az 1-es és a 3-as számmal jelölt lemez? 

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

Nevezze meg azt a két nagyszerkezeti egységet (formát), amelynek kialakulása ennek a 

mozgásnak a következménye? 

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

 

Nevezze meg azt a két kísérő jelenséget, amely ehhez a kőzetlemez-mozgáshoz 

kapcsolódik! 

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

5 pont  
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c) Milyen mozgást végez egymáshoz viszonyítva az 7-es és a 8-as számmal jelölt 

kőzetlemez? .................................................................  

Melyik nagyszerkezeti forma kialakulásához vezet ez a mozgás? ...........................  

Melyik kőzet kialakulása kapcsolódik ehhez a folyamathoz? ...................................  

 

 

14 pont  
 
 
 
 

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont  
 

3 pont  
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Feladat 

sorszáma 
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

1. 10   
2. 12   
3. 10   
4. 14   
5. 12   
6. 13   
7. 20   
8. 11   
9. 13   

10. 10   
11. 16   
12. 11   
13. 10   
14. 24   
15. 14   

ÖSSZESEN 200  
A vizsgarész pontszáma 

(a feladatlapon elért 
pontszám osztva kettővel, 

felfele kerekítve) 

100  

 
 ____________________________  

javító tanár 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma 

programba 
beírt 

pontszám  

 

Földrajzi ismeretek és 
képességek — feladatsor
Írásbeli vizsgarész      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 


