
 

Földrajz középszint — írásbeli vizsga 2212 
 I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

FÖLDRAJZ 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint 

2022. május 10. 14:00 

I. 

Időtartam: 20 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 10. 

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

Fontos tudnivalók 

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. 
 
Az I. feladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem 
használható. 
 
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 
 
Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át 
válaszát, és azt tintával (kék vagy fekete színű tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha 
szükséges, a megoldást javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint a 
ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. 
Javasolt javítási forma: (hibás válasz) helyes válasz 
 
Mindig a feltett kérdésnek megfelelően válaszoljon! Több válasz beírása esetén az adott 
kérdésre nem kap pontot. 
 
Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról 
a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a pontszámokhoz 
tartozó mezőkbe semmit ne írjon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 10. 

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

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

 
 

a) Nevezze meg a betűkkel jelölt topográfiai fogalmakat! 

A. …………………………………………… (sziget) 

B. ……………………………………………-óceán 

C. ……………………………………………-hegység 

D. …………………………………………… (folyó) 

 

Nevezze meg az E betűvel jelölt sajátos természeti képződményt! 

…………………………………………… 

5 pont  
b) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat! 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

3 pont  
 

8 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 10. 

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

2. Tanulmányozza a térképvázlatot, és nevezze meg a számokkal, illetve betűkkel jelölt 
topográfiai fogalmakat! 

 
 

a) Nevezze meg a számokkal jelölt országokat és városokat! 

1. …………………………………………… (város) 

2. …………………………………………… (város) 

3. …………………………………………… (város) 

4. …………………………………………… (ország) 

5. …………………………………………… (város) 

6. …………………………………………… (ország) 
6 pont  

b) Nevezze meg a betűkkel jelölt topográfiai fogalmakat! 

A. …………………………………………… -tenger 

B. …………………………………………… (táj) 
2 pont  

 
8 pont  

  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 10. 

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

3. Tanulmányozza a térképvázlatot, és nevezze meg a betűkkel, illetve számokkal jelölt 
topográfiai fogalmakat! 

 
 

a) Nevezze meg a nagybetűvel jelölt topográfiai fogalmakat! 

A. …………………………………………… -sziget 

B. …………………………………………… -hegység 

Nevezze meg a C betűvel jelölt területen fekvő nemzeti parkot! 

…………………………………………… Nemzeti Park 

3 pont  
b) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat! 

a. …………………………………………… (folyó) 

b. …………………………………………… (folyó / -csatorna) 

2 pont  
c) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat! 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

4 pont  
 

9 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 10. 

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

  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2022. május 10. 

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

 



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 10. 

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

 

 

I. Topográfiai ismeretek, 
készségek 

a 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 2212 
 II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

FÖLDRAJZ 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint 

2022. május 10. 14:00 

II. 

Időtartam: 100 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 16 2022. május 10. 

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 (kék vagy fekete színű tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha 
szükséges, a megoldást javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint a 
ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. 
Javasolt javítási forma: (hibás válasz) helyes válasz 
 
Mindig a feltett kérdésnek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több helyes válasz (pl. kettő 
helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok 
számánál több válasz megadása egyes esetekben pontlevonással jár. 
 
Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról 
a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a pontszámokhoz 
tartozó mezőkbe semmit ne írjon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2022. május 10. 

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

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

 

 
 
 
a) Adja meg B pont földrajzi koordinátáit! 

……..….…… szélesség ………… ° 

……..….…… hosszúság ………… ° 

2 pont  
 
b) Számolja ki, hogy hány hosszúsági fok távolságra fekszik egymástól  

az A és a B pont! ………… ° 

1 pont  
 

c) Nevezze meg, hogy melyik pont fekszik Líbia területén! ………… 

1 pont  
 

d) Nevezzen meg két olyan pontot, amelyeknek a helyi ideje megegyezik! 

Írja a pontok betűjelét a négyzetekbe! 
 
 
 

1 pont  
 

5 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2022. május 10. 

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

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

 
…….. 1. A (nagy)bolygók közül a Merkúr kering a legközelebb a Naphoz. 

…….. 2. A napfogyatkozás során a Hold árnyéka vetődik a Földre. 

…….. 3. A gázbolygók (Jupiter-típusú bolygók) saját fénnyel rendelkeznek. 

…….. 4. Minden meteor a meteoritok közé tartozik. 

…….. 5. A Hold tengely körüli forgásának és Föld körüli keringésének ideje megegyezik. 

…….. 6. A Föld az Északi-sark felől szemlélve az óramutató járásával ellentétes  

irányban forog. 

 
6 pont  

 
 

3. Helyezze el az idővonalon a felsorolt földtörténeti eseményeket! Írja az események 
sorszámát a megfelelő négyzetbe! Három négyzet üresen marad! 

 

 
 
 

1. A Himalája kiemelkedésének fő időszaka. 
2. Ekkorra jött létre az észak-amerikai kontinens magját alkotó ősmasszívum. 
3. Ekkor alakultak ki a Föld legjelentősebb feketekőszén-telepei. 
4. A dinoszauruszok virágkora. 
5. Az őslégkör és az ősóceán kialakulása. 
6. A (belföldi) jégtakaró legyalulta a Balti-ősföld felszínét. 

 
6 pont  

  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2022. május 10. 

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

4. A feladat az időjárási frontokhoz kapcsolódik. 
Írja a pontozott vonalra annak az ábrának a betűjelét, amelyre a megállapítás 
vonatkozik! 
 

 
Időjárási frontok és azok jellegzetes felhőzete 

 
 

…….. 1. Az érkező nehezebb légtömeg meredek szögben a magasba emeli az előtte lévő 

könnyebb légtömeget. 

…….. 2.  Az időjárási front átvonulását követően az adott helyen a korábbinál alacsonyabb 

lesz a légnyomás. 

…….. 3.  Akkor alakul ki, amikor egy melegebb légtömeg elér egy hidegebbet. 

…….. 4. Gyors átvonulása után derült, napos idő várható. 

…….. 5. Hatására széles sávban, több napon át csöndes csapadékhullás várható. 

…….. 6. Kialakulása során jellemzően gomolyfelhők képződnek. 

 
6 pont  

  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2022. május 10. 

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

5. Keresse ki a szöveg fölött található szókészletből azokat a kifejezéseket, amelyeknek 
a számok helyére való beszúrásával helyesek lesznek a mondatok! Írja a kifejezéseket 
a sorszámok utáni pontozott vonalra! Nem tud minden kifejezést felhasználni. 
 

fizikai, alacsonyabb, kémiai, kevesebb, kiegyenlítettebb, magasabb, szárazföld, 

szélsőségesebb, több, víz 

 
A tengerparti területeken (1) az éghajlat, mint a szárazföldek belső területein.  

A tengerpartokon nyáron jellemzően több °C-kal (2) hőmérsékletet mérhetünk, mint  

a szárazföldek távolabbi, belső területein. A hőmérsékletkülönbség a víz és a szárazföld 

eltérő (3) tulajdonságaiból ered. Ahhoz ugyanis, hogy az egységnyi tömegű víz, illetve 

szárazföld hőmérséklete ugyanolyan mértékben emelkedjen, a (4) esetében (5) energiára 

van szükség, mivel annak nagyobb a fajhője (fajlagos hőkapacitása). 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

4. ……………………………………….. 

5. ……………………………………….. 

5 pont  
 
6. A következő feladat a földrajzi övezetességhez kapcsolódik. Földrajzi atlasza 

segítségével oldja meg a feladatokat! 

A feladatban szereplő mérőállomások földrajzi koordinátái 

1-es számú mérőállomás: é. sz. 1°; k. h. 19°  

2-es számú mérőállomás: é. sz. 24°; k. h. 1° 

3-as számú mérőállomás: é. sz. 37°; k. h. 10° 

 
a) Az 1-es számú mérőállomás közelében található piacon nagyon sok érdekes 

gyümölcsöt és zöldséget árulnak. Húzza alá az erre az övre legjellemzőbb két termény 

nevét! A lehetséges helyes válaszok számánál több aláhúzása pontlevonással jár! 

 
kakaóbab / datolya / olajbogyó / banán / alma / füge 

Az 1-es számú mérőállomás egy folyó közelében fekszik. Milyen a folyó vízjárása? 

 
………………………………….. 

3 pont  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 16 2022. május 10. 

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

 
b) Az alábbi megállapítások a 2-es számú mérőállomás térségére vonatkoznak. Karikázza 

be annak a két állításnak a sorszámát, amelyek nem jellemzőek a térségre! 

1.  A terület éghajlatának alakításában a passzátszél-rendszer leszálló ága döntő 

szerepet játszik. 

2.  A napi hőingás értéke rendkívül nagy, akár 25-30 °C is lehet. 

3.  A legjelentősebb felszínformáló folyamat a mállás. 

4. A kiszámítható időjárás miatt évente nagyon sok turista keresi fel a térséget. 

 

Hány évszak alakult ki azon a területen, ahol a 2-es számú mérőállomás fekszik? 

 
………………………………….. 

3 pont  
 

c) A 3-as számú mérőállomás közelében fekvő település egyik szállodájának 

vendégkönyvében a következő bejegyzést olvashatjuk: „Az elmúlt két hétben sajnos 

gyakran esett az eső, sokszor megáztam.” Mikor írhatták e sorokat? Húzza alá a 

megadott lehetőségek közül az egyetlen helyes választ! 

 
januárban / júniusban / januárban és júniusban egyaránt írhatták 

 

Melyik szél szállítja ekkor a térség fölé a páradús levegőt? 

 
………………………………….. 

2 pont  
 

8 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2022. május 10. 

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

7. A feladat az urbanizáció részfolyamataihoz kapcsolódik. 
Döntse el, hogy melyik fogalomra vonatkoznak az állítások! Írja az állítások 
sorszámát a fogalmak után a pontozott vonalra! Minden állítás csak egy fogalomhoz 
kapcsolódik. 

 
Városodás: ………………………………… 

Városiasodás: ………………………………… 

 
1. Növekszik a városok száma. 
2. Javul a település infrastrukturális hálózata. 
3. Elterjed a városi életmód. 
4. Növekszik a városlakó népesség aránya. 
5. Az urbanizációnak ez a részfolyamata napjainkban elsősorban a fejlődő országokban 

jellemző. 

5 pont  
 
 
8. Oldja meg a világgazdasági folyamatokkal kapcsolatos feladatokat a diagram 

alapján! A diagram a világ éves GDP-jének növekedési ütemét mutatja az előző évi 
adatokhoz viszonyítva százalékban.  

 

 
 

1. Az alább felsorolt három év közül melyikben volt a legnagyobb a világ GDP-jének 

összértéke? Húzza alá az egyetlen helyes választ! A három egymást követő év 

adatainak azonosítását a grafikonon körök segítik. 
 

1999-ben / 2000-ben / 2001-ben 
  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 16 2022. május 10. 

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

 

2. Értelmezze a 2009. év adatát (–2,5%)! 

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

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

 
3. Olvassa le a diagramról, hogy hány százalékkal nőtt a világ GDP-jének összértéke  

2010-ben? ……………………………. 

 
4. A 2014. és a 2015. évi százalékértékek (+1,97%) megegyeznek. Mit jelent ez? 

Karikázza be a helyes állítás betűjelét!  

 
A) 2015-ben a világ GDP-jének összértéke az előző évhez képest nem változott. 
B) 2014-ben és 2015-ben a világ GDP-jének összértéke az előző évhez képest 

ugyanakkora mértékben változott. 

 
5. Állapítsa meg a diagram alapján, hogy melyik évben változott az előző évhez 

viszonyítva a legnagyobb mértékben a világ GDP-jének összértéke?  

……………………………. 

 
5 pont  

 
 
9. Döntse el, hogy melyik országra vonatkoznak a megállapítások! Írja a megfelelő 

betűjelet a megállapítás sorszáma elé! 

A) Franciaország 
B) Egyesült Királyság 
C) Mindkettő 
D) Egyik sem 

 
……. 1.  Az ország egykor jelentős gyarmatbirodalommal rendelkezett. 
……. 2. Az Európai Unió tagja. 
……. 3. Területén húzódik a Pennine-hegység. 
……. 4. Fővárosát a divat fővárosának is nevezik. 
……. 5. Az Északi-tenger szénhidrogénvagyonának egy jelentős része felett rendelkezik. 
……. 6. Európa legnagyobb gazdasága. 
……. 7. A világ legnagyobb szőlőtermesztői és borexportőrei közé tartozik. 

 
7 pont  

  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2022. május 10. 

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

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

 
Japán importtermékei és azok forrása 

 
1. Melyik árucsoportba tartozik az ábrán szereplő, Japánba érkező termékek többsége? 

Húzza alá az egyetlen helyes választ! 
 

könnyűipari nyersanyag / élelmiszer / ásványkincs 
 

1 pont  
 
2. Indokolja meg, hogy miért szorul Japán élelmiszerbehozatalra (miért nem önellátó 

élelmiszerből)! 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

1 pont  
 
3. Nevezze meg, hogy hogyan szállítják Japánba az ábrán szereplő importtermékeket! 

Adjon rá magyarázatot is! 
 

Szállítási eszköz: ………………………………………… 
 

Magyarázat: ……………………………………………….………………………… 
 

2 pont  
 
4. Írja a megfelelő relációs jelet (<, >, =) az alábbi táblázatba! 
 

Japán exportbevételei  Japán importkiadásai 

Japán exporttermékeinek 
feldolgozottsági szintje  Japán importtermékeinek 

feldolgozottsági szintje 
 

2 pont  
 

6 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2212 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 16 2022. május 10. 

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

11. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a feladatokat! 

 
 

a)  Nevezze meg a szövegben X betűvel jelölt várost! 

………………………………..…………………. 

1 pont  
 
b)  A telephely kiválasztását komoly elemzés előzte meg.  

Soroljon fel a szemelvényt felhasználva három különböző érvet, amely  
a telephely kialakítása mellett szólt! 
 
1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

 
3 pont  

 
c)  Melyik gazdasági mutató értékébe számít bele a szemelvényben szereplő autógyártó 

vállalat által egy év alatt előállított érték? Karikázza be az egyetlen helyes válasz 
betűjelét! 

 A) a magyar GDP-be 
 B) a magyar GNI-ba 
 C) annak az országnak a GDP-jébe, ahol az Audi székhelye található 

 
1 pont  

  

Az Audi 1993-ban jelentette be, hogy személygépkocsigyárat létesít X-ben.  
A választást az a magas szintű ipari kultúra motiválta, ami a Vagongyár 
évszázados múltjából és sikereiből következett. Rendelkezésre állt a képzett,  
az ipari termelés rendszeréhez alkalmazkodni tudó és képes munkaerő, voltak 
képzőhelyek a középfokú intézményektől a felsőfokig. A város kedvező földrajzi 
helyzetét nemcsak azzal lehetett pozícionálni, hogy 1993-ra az M1-es autópálya 
elérte a magyar-osztrák határt, vagy, hogy korszerűsítésre került  
a Hegyeshalom–Budapest vasútvonal. Fontos szempont volt még, hogy  
a város regionális csomópont, így potenciális logisztikai központnak tekintették.  
A város helyzete és elérhetősége biztosítani tudta a munkaerő folyamatos 
mozgását egyre tágabb régiókból, ami a fejlesztések szempontjából nem volt 
jelentéktelen. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a letelepedni szándékozó külföldi 
befektetők jelentős támogatásokat kaptak (adókedvezmény, terület- és 
létesítményvásárlási támogatás…). 
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d) A szemelvényben szereplő várostól légvonalban kevesebb, mint 100 km-re működik 
egy másik magyarországi autógyár is, ahol – az Audihoz hasonlóan – összeszerelt 
személygépkocsik gördülnek le a gyártósorról. Nevezze meg azt a várost és a régiót, 
amelyben ez az autógyártó vállalat működik! 
1. A város neve: ……………………………. 

2. A régió neve: …………………………………………………………… régió 
 

2 pont  
 

7 pont  
 
12. Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a feladatokat! 

 
A Föld népességszámának és a természetes szaporodás értékének változása 

népességszám               (fő) , természetes szaporodás - - - - - (%) 
 
 

a) Tanulmányozza a diagramot, majd karikázza be a két helyes állítás betűjelét!  

A) A Föld népességszáma 1968-ig nőtt, azóta viszont csökken. 
B) A Föld népességszáma 2019-ben 1000 főre vetítve 10,8 fővel nőtt. 
C) A természetes szaporodás értéke 1900-ban kisebb volt, mint 2000-ben. 
D) 2010-től a halálozások aránya meghaladja a születések arányát. 
 

2 pont  
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b) Válassza ki azt az országot, amelyben a természetes szaporodás értéke  

nem haladta meg a világátlagot 2019-ben! Írjon X-et az ország neve elé! 
 

 Ország Születések (ezrelék) (2019) Halálozások (ezrelék) (2019) 
 Afganisztán 31,8 6,2 
 Albánia 11,6 8,0 
 Burundi 38,4 7,7 
 Niger 45,6 8,0 

 
1 pont  

 
c) Nevezze meg a Föld két legnépesebb országát! 

……………………………………… és ……………………………………… 

 
2 pont  

 
d) Nevezze meg azt a kontinenst, ahol napjainkban a leggyorsabban nő a népességszám! 

………………………………………………. 

 
1 pont  

 
e) Nevezzen meg két globális problémát a túlnépesedéssel kapcsolatban! 

- ……………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………… 

 
2 pont  

 
f) Válassza ki a táblázatban azt az országot, amelyikben 2019-ben a legnagyobb teher 

jutott az aktív keresőkre! Írjon X-et az ország neve előtti cellába! 

 
 Ország 15–65 éves népesség aránya 

(%) (2019) 
 Albánia 68 
 Uganda 52 
 Mali 50 
 Ecuador 65 

 
1 pont  

 
9 pont  
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pontszám 
maximális elért 

I. Topográfiai ismeretek, készségek 25  

II. Földrajzi ismeretek, 
képességek 

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

10. 6  
11. 7  
12. 9  

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 
 


