
 

Földrajz  középszint — írásbeli vizsga 2112 
  I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FÖLDRAJZ 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2021. október 18. 14:00 

I. 

Időtartam: 20 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. 
 
Az I. feladatlap megoldásához 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 javít-
hatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott 
feladatrészre pontot nem kaphat. 
A lehetséges helyes válasz számánál több beírása pontlevonással jár. 
Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról 
a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe 
semmit ne írjon! 
 
  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Tanulmányozza a térképvázlatot, és nevezze meg a számokkal, illetve betűkkel jelölt 
földrajzi fogalmakat! 

 
A térképvázlat forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=3252&lang=en 

a) Nevezze meg a számokkal jelölt országokat és városokat!  

1.   .....................................................................  (ország) 
2.   .....................................................................  (ország) 
3.   .....................................................................  (város)  
4.   .....................................................................  (város) 

4 pont  

b) Nevezze meg a betűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat!  

A:   .....................................................................  (folyó) 
B:   .....................................................................  -öböl 
C:   .....................................................................  (folyó) 
D:   .....................................................................  -óceán 

4 pont  
 

8 pont  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

2. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!  

 
A térképvázlat forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=2240&lang=en 

a) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat! 

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

7 pont  
 

b) Nevezze meg a Románia és Bulgária közötti határfolyót!  

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

1 pont  
 

8 pont  
 
  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

3. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! 

A térképvázlat forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=3562&lang=en 

a) Nevezze meg a számmal jelölt városokat! 

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

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

3.   ...................................................................  
3 pont  

b) Nevezze meg a nagybetűvel jelölt földrajzi fogalmakat!  

A:   ...................................................................  (folyó) 
B:   ...................................................................  (hegység) 
C:   ...................................................................  (hegység) 
D:   ...................................................................  (táj) 
E:   ...................................................................  -sziget 

5 pont  

c) Nevezze meg a D betűvel jelölt tájat felépítő talajképző kőzetet! 

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

 
9 pont  

 



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 

I. Topográfiai 
ismeretek, 
készségek 

feladat sorszáma 
pontszám 

maximális elért 
1. 8   
2. 8   
3. 9   

 ÖSSZESEN 25   
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Topográfiai ismeretek, készségek   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
 
 
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! 



 

Földrajz  középszint — írásbeli vizsga 2112 
  II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FÖLDRAJZ 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2021. október 18. 14:00 

II. 

Időtartam: 100 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. 
 
A II. feladatlap megoldásához 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 he-
lyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal, sőt a lehetséges helyes válaszok 
számánál több beírása pontlevonással jár.  
Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról 
a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe 
semmit ne írjon! 
  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. A táblázatban a csillagászati szempontból nevezetes dátumok néhány jellemzőjét 
olvashatja. Döntse el, hogy melyik nevezetes földrajzi szélességhez kapcsolhatók az 
egyes leírások! Írja a szélességi kör nevét a táblázatba a megfelelő helyre! Van olyan 
leírás, amelyhez két nevezetes szélességi kör is tartozik. 

 

A földrajzi szélesség neve Dátum 

A 
napsugarak 

felszínnel 
bezárt 

hajlásszöge 
deleléskor 

A 
nappal 
hossza 

A Nap látszólagos járása az 
égbolton 

1. ..............................  március 20. 90o 12 óra 

Pontosan keleten kel és 
nyugaton nyugszik. 

Szabályos félkörívet ír le 
az égbolton. 

2. ..............................  június 21. 47o 24 óra 

Egy teljes körívet ír le az 
égbolton. Északon a 

horizontot súrolja, délben 
jár a legmagasabban 

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

4. ..............................  
szeptember 22. 0o 24 óra Egy teljes körívet ír le a 

horizont mentén. 

5. ..............................  december 21. 90o 13,5 
óra 

Az északi égbolton járva 
éri el delelési magasságát. 

 
 

5 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

2. Tanulmányozza a térképrészletet, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!  

Az ábra az alábbi oldalon található ppt file alapján készült: ishm.elte.hu 

a) Mekkora B pont abszolút (tényleges) magassága? 
 ......................................  m 

1 pont  

b) Mihez viszonyítjuk az abszolút (tényleges) magasságot? 
 ........................................................................................................................................  

1 pont  

c) Mekkora B pontnak az A ponthoz viszonyított relatív magassága? Megoldása csak a 
helyes előjellel együtt fogadható el. 
 ......................................  m 

1 pont  

d) Mely domborzati forma szintkülönbségeit ábrázolja a térkép? Írja a megfelelő betűjelet 
a négyzetbe! 
A) fennsík 
B) mélyföld 
C) alföld 
D) dombság 

1 pont  
 
  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

e) Ha A és B pontok közötti távolság a térképen 7 cm, milyen messze van a két pont a 
valóságban egymástól? 
A számítást itt végezze! 
 
 
 
Távolság:  ......................................  km 

2 pont  
 

6 pont  

3. A fényképek a Badacsonyt ábrázolják. A fényképek tanulmányozása alapján oldja 
meg a feladatokat! 

   
Forrás: foldrajzmagazin.hu 

 

a) Nevezze meg a kőzetoszlopok (kőorgonák) anyagát létrehozó belső erőt!  
 ................................................................................  

1 pont  

b) Nevezze meg a kőzetoszlopokat alkotó kőzetet! 
 ................................................................................  
1. Nevezze meg a kőzet keletkezés szerinti típusát!  ..................................................  
2. Nevezze meg a kőzet egy hasznosítási módját!  .....................................................  

3 pont  

c) A kőoszlopok lábánál törmeléket lát. Hogyan keletkezett ez a törmelék? 
 ................................................................................  

1 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

d) Fogalmazza meg, miért nevezik tanúhegynek a Badacsonyt! 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

1 pont  
 

6 pont  

4. Tanulmányozza a középhőmérsékleti térképet, és oldja meg a hozzá kapcsolódó 
feladatokat! 

 
Forrás: Középiskolai földrajzi atlasz (Cartographia) 

 
a) Mi a neve a térképen a hőmérsékleti értékeket jelölő görbéknek? 

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

1 pont  

b) Fogalmazza meg, milyen törvényszerűség figyelhető meg a januári középhőmérséklet 
területi eloszlásában, változásában Európában! 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

1 pont  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
c) London és Kijev hozzávetőlegesen azonos szélességi körön fekszik. Mi indokolja a 

két város eltérő januári középhőmérsékletét? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

1 pont  

d) Húzza alá a térképen ábrázolt, felsorolt országok közül azt a kettőt, amelynek egyes részein 
a januári középhőmérséklet meghaladja a 10 °C fokot! A helyes megoldások számánál több 
ország aláhúzása pontlevonással jár! 

Franciaország Portugália Törökország 

Olaszország Albánia 

2 pont  
 

5 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

5. Olvassa el a szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 
a) A szövegben szerepel egy jéghegy, a Balaton és a Déli-óceán. Hasonlítsa össze az 

említett víztömegek vizének fagyáspontját! Írja a megfelelő relációs jeleket (<, =, >) a 
vizek közé! 

a Balaton vizének fagyáspontja  a Déli-óceán vizének fagyáspontja 

a Déli-óceán vizének fagyáspontja  a jéghegy vizének fagyáspontja 

 
2 pont  

b) Melyek lehetnek a cikk által leírt jelenség következményei? Írja a helyes megoldások 
betűjelét a négyzetekbe! 
A) A Déli-óceán hajózási útvonalai veszélyesebbekké válnak. 
B) A Déli-óceán vizének sókoncentrációja lassan növekszik. 
C) A Jeges-tenger (Jeges-óceán) jégborítása növekszik. 
D) A szövegben szereplő gleccserből származó jéghegyek olvadó vize emeli az óceán 

vízszintjét. 
E) Az erős olvadás miatt végül a Déli-sarkpont már hajóval is elérhetőé válik. 
F) Csökken a szárazföldi édesvízkészlet. 

 
 
 

3 pont  

c) Mi jellemző a szövegben is szereplő jéghegyre? Írja a helyes megoldások betűjelét a 
négyzetekbe! 
A) A jéghegy jegének vastagsága mindössze pár méter. 
B) A jéghegy kb. 90%-a a felszín alatt van. 
C) A jéghegy a tengervíz megfagyásával keletkezett. 
D) A jéghegy a gleccserek leszakadásával jött létre. 

 
 
 

2 pont  
 

7 pont  

Az Antarktisznál a Pine Island gleccserről egy jéghegy szakadt le júliusban, de az 
ezt megelőző hatalmas törést még a NASA vette észre 2011-ben. A 700 
négyzetkilométeres jéghegyben több köbkilométernyi víz van. Angol kutatók 
megpróbálják megjósolni a Balaton méretű jégtömb mozgását a Déli-óceánban 
műholdképek felhasználásával. A gleccser, amiből a darab kiszakadt, az Antarktisz 
egyik leghosszabb és legnagyobb ilyen képződménye, amely időről időre, 6–10 
évente hatalmas jéghegyeket választ le magáról. 
A szöveg az alábbi forrás alapján készült: https://www.alternativenergia.hu/oriasi-jeghegy-szakadt-le-az-
antarktiszrol/64503. 



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

6. Az alábbiakban földrajzi előadások címét olvashatja. 

a) Válassza ki a felsoroltak közül azt az országot, amelyikről az adott előadás szólt! 
Írja a megfelelő ország betűjelét a pontozott vonalra! 
 

1. Természeti erőforrásunk a humuszban gazdag, termékeny mezőségi talaj   ..................  
A) Ukrajna  B) Csehország  C) Észtország 

2. Mobilgátak építése a tavasszal és kora nyáron áradó folyók mentén   ..................  
A) Egyesült Királyság  B) Magyarország  C) Görögország 

3. A csepegtető öntözés lehetőségei az olajfa ültetvényeken   ..................  
A) Olaszország  B) Ausztria  C) Hollandia 

4. Őrizzük meg! A rénszarvastenyésztés múltja és jövője   ..................  
A) Spanyolország B) Dánia C) Svédország 

5. A havasi pásztorkodás mint az idegenforgalom egyik pillére   ..................  
A) Szlovénia B) Dánia C) Magyarország 

 

 

b) Karikázza be annak az előadáscímnek a sorszámát, amelyik a függőleges 
övezetességhez kapcsolódik! 
 

  

5 pont  

6 pont  

1 pont  



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

7. Oldja meg a gazdasági integrációkkal kapcsolatos feladatokat! 

a) Az A oszlopban fogalmakat, a B oszlopban hozzájuk tartozó meghatározásokat 
olvashat. Keresse meg az egyes fogalmaknak megfelelő meghatározásokat! Írja a 
meghatározások számát a fogalmak betűjele elé! Nincs minden meghatározásnak 
párja. 

 A B 

...... A) vámunió 

...... B) gazdasági unió 

...... C) közös piac 

...... D) szabadkereskedelmi övezet 
 

1. A tagországok közös gazdaságpolitikát 
folytatnak, közös beruházásokat hajtanak 
végre, egységes gazdasági rendszerbe 
szerveződnek. 

2. A tagországok közötti kereskedelem 
korlátozásoktól mentes, a kívülálló 
országokkal szemben közös vámpolitikát 
alkalmaznak. 

3. A tagországok közötti kereskedelem 
korlátozásoktól mentes, a kívülálló 
országokkal szemben minden tagország 
önálló vámpolitikát alkalmaz. 

4. Az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a 
munkaerő szabad áramlása biztosított a 
tagországok között. 

5. A tagországok együttműködését a közös 
védelmi politika, a közös hadsereg jelenti. 

 
4 pont  

b) Állítsa fejlődési sorrendbe az A oszlopban szereplő gazdasági integrációkat! Kezdje a 
legalsó szinttel (1.)! Írja a megfelelő integráció betűjelét a számok utáni pontozott 
vonalra! 
1.   ......................  
2.   ......................  
3.   ......................  
4.   ......................  

 

c) Az integráció mely szintjére jutott el az Európai Unió?  ...............................................  

 
d) Az integráció elmélyítésének eszközeként az Európai Unió közös valutát vezetett be. 

Nevezzen meg a Magyarországgal szomszédos országok közül egyet, melynek 
valutája az euró! 

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

 

7 pont  

1 pont 

1 pont 

1 pont 



Földrajz 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 16 2021. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

8. Oldja meg a népesség területi eloszlásával kapcsolatos feladatokat! 
 
a) Csoportosítsa a területeket népsűrűségük szerint! Írja a területek betűjelét a pontozott 

vonalra! 
Sűrűn lakott (nagy népsűrűségű) terület:  ...................................................  
Ritkán lakott (kis népsűrűségű) terület:  .....................................................  

A) Hindusztáni-alföld 
B) Izland 
C) a Guineai-öböl partvidéke 
D) Ruhr-vidék 
E) Turáni-alföld 
F) Tibet 

6 pont  

b) Karikázza be annak a területnek a betűjelét, melynek népességszáma az ipari fejlődés 
hatására nőtt meg jelentősen! 

1 pont  

c) X ország területe kétszer akkora, mint Y országé. Y ország népességszáma éppen 
kétszerese X országénak. Karikázza be a helyes állítás sorszámát! 
1. X ország népsűrűsége négyszerese Y ország népsűrűségének. 
2. X és Y ország népsűrűsége ugyanakkora. 
3. X ország népsűrűsége kétszerese Y ország népsűrűségének. 
4. X ország népsűrűsége fele Y ország népsűrűségének. 
5. X ország népsűrűsége egynegyede Y ország népsűrűségének. 

1 pont  
 

8 pont  

9. Oldja meg az Alpok gazdasági szerepére vonatkozó feladatokat! 
 

a) Fogalmazza meg, hogy milyen szerepet játszik az Alpok az alpesi országok életében a 
megadott szempontokból! Írjon egy-egy igaz megállapítást a pontozott vonalra! 

1. Energiatermelés:  .......................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

2. Közlekedés:  ..............................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

3. A népesség térbeli elhelyezkedése:  ..........................................................................  
 ...................................................................................................................................  

4. Mezőgazdaság:  .........................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
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5. Idegenforgalom:  .......................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

5 pont  
b) Nevezzen meg két tipikus alpesi országot! 

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

2 pont  
 

7 pont  
 

10. Oldja meg az Ázsia gazdaságára vonatkozó feladatokat! 
 
a) Válaszoljon a Japán gazdaságára vonatkozó kérdésekre!  

1. Japán importjának 23%-át teszi ki a kőolaj. Ez a legnagyobb arányban behozott 
termék. Mi ennek az oka?  
 .................................................................................................................................  

2. Mire utal az élelmiszerek viszonylag magas aránya (9%) az importban? 
 .................................................................................................................................  

2 pont  

b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon I betűt az igaz, 
és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé! 

....... 1. Az ipari termelés növelése Kínában együtt járt a környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésével. 

....... 2. Szingapúr gazdasági fejlődésében fontos szerepet játszott a kedvező földrajzi 
fekvés. 

....... 3. India gazdasága mára már elvesztette kétarcú (duális) jellegét.  

....... 4. Japán gazdasági fejlődését a jelentős hazai kőszén- és vasérckészlet alapozta 
meg. 

....... 5. Dél-Korea jelentős tőkekivitelének egyik példája a Samsung hazánkban 
létesített gyára. 

5 pont  
 

7 pont  
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11. Mely magyarországi tóra vagy folyóra vonatkoznak a következő állítások? Írja a 
megfelelő vízrajzi fogalom nevét az állítás után a pontozott vonalra! 

1. Tokajnál torkollik a Tiszába.  ........................................................................................  

2. Közép-Európa legnagyobb területű tava.  ......................................................................  

3. Ezen a folyón létesült a legnagyobb teljesítményű hazai vízerőmű.  ............................  

4. A leghosszabb, Magyarország határain belül eredő folyó, melynek torkolata egy 

megyeszékhelynél található.  .........................................................................................  

5. Sekély vízű szikes tó, amelynek környéke is a világörökség része.  .............................  

6. Magyarország területe ennek a folyónak a vízgyűjtőjéhez tartozik.  .............................  

7. Szél által kimélyített szikes tó Szeged közelében. .........................................................  

7 pont  
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12. Olvassa el a hulladékkezelésről szóló tudósítást, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

a) Miért alkalmazzák még mindig sok országban nagy arányban a hulladéklerakást a 
hulladék kezelésében?  

 ........................................................................................................................................  
Milyen környezeti veszélyt jelenthet a hulladéklerakás? Nevezzen meg egyet! 
 ........................................................................................................................................  

2 pont  

b) Igazolja, hogy Németország és Ausztria élen járnak a hulladékkezelésben! 

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

1 pont  

c) Mely adat támasztja alá a cikkben, hogy jelentős regionális különbség van a 
hulladékkezelésben az Európai Unió országai között? 

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

1 pont  
 

4 pont  
 
  

„Az EU létrehozott egy hulladékkezelési hierarchiát, amely első körben a 
megelőzésre és az újbóli felhasználásra összpontosít, ezzel „második esélyt” 
adva a termékeknek. Ezt követi az újrahasznosítás és komposztálás, illetve a 
hulladékégetés, amellyel elektromos energia nyerhető. A környezet és az 
egészségünk számára is legkárosabb megoldás a hulladéklerakás, ugyanakkor 
ez a legolcsóbb. Európában a kommunális hulladék 47%-át komposztálták vagy 
hasznosították újra 2016-ban. A hulladékkezelés módja azonban régiónként 
eltér. A hulladéklerakás gyakorlata mára már szinte teljesen eltűnt az olyan 
országokban, mint Belgium, Hollandia, Svédország, Dánia, Finnország, 
Németország és Ausztria. Itt az újrahasznosítás mellett hulladékégetést 
alkalmaznak. Emellett Németország és Ausztria vezetők az újrahasznosításban. 
Ezzel szemben a kelet- és dél-európai országokban még mindig jelentős a 
hulladéklerakás. Máltán, Cipruson, Görögországban és Romániában a 
keletkezett kommunális hulladék több mint 80%-a kerül a hulladéklerakókba, 
de Magyarország is a hulladék több mint felét nem hasznosítja újra vagy 
használja fel energiatermelésre. Ugyanakkor az elmúlt évtizedben több 
országban, köztük Magyarországon is egyre kevesebb hulladék végzi a 
lerakókban. Míg 2005-ben 3859 tonna hulladékot raktak le Magyarországon, 
addig 2016-ban csaknem feleannyit, 1888 tonnát.” 
forrás:https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180328STO00751/hullad
ekkezeles-az-eu-ban-trendek-es-statisztikak-infografika 
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pontszám 
maximális elért 

I. Topográfiai ismeretek, készségek 25  

II. Földrajzi ismeretek, képességek 

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

10. 7  
11. 7  
12. 4  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100   
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 
  

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


