
 

Földrajz középszint — írásbeli vizsga 2012 
 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 

2012 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 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 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 10. 

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

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

 
A térkép forrása: https://d-maps.com/ 

a) Nevezze meg a számokkal jelölt fővárosokat!  

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

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

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

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

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

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

6 pont  
b) Nevezze meg a kisbetűvel jelölt vízrajzi fogalmakat! 

a.  ..................................................................................  folyó 

b.  .................................................................................. - tenger 

2 pont  
 

8 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 10. 

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

2. Tanulmányozza térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!  

 
A térkép forrása: https://gis.stackexchange.com/questions/5116/free-mercator-vector-maps 

 
a) Nevezze meg a számokkal jelölt országokat! 

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

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

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

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

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

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

6 pont  
b) Nevezze meg a V betűvel jelölt vulkánt!  

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

Melyik országban található a vulkán?  .....................................  

2 pont  
  

8 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 10. 

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

3. Tanulmányozza a térképvázlatot, és válaszoljon a kérdésekre! 

 
A térkép forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=3576&lang=en 

 
a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat! 

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

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

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

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

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

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

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

Melyik nem megyeszékhely a bejelölt városok közül? Karikázza be az egyetlen helyes 
válasz sorszámát! 

8 pont  
b) Válaszoljon a kérdésre! 

Melyik tó közelében fekszik a 2. számmal jelölt város?  .................................................  

1 pont  

 

9 pont  
 

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 25 pont  
 
 
  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 10. 

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

  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2022. május 10. 

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

 



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 10. 

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 2012 
 II. összetevő 

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 

2012 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 (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 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2022. május 10. 

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

1. Milyen sorrendben helyezkedik el a Nap, a Föld és a Hold az adott esemény 
bekövetkeztekor? Írja az égitestek nevét megfelelő sorrendbe a karikákba! 

NAPFOGYATKOZÁS HOLDFOGYATKOZÁS 
 
 
 
 
 

 

4 pont  

2. Egy város történelmi magját, a várat egy turistatérképen ábrázolták. A térkép 
méretaránya 1: 10 000. A pontosan négyzet alaprajzú várat körülvevő fal egyik oldala 
a térképen 5 cm. Mekkora utat tesz meg az a turista, aki végigsétál a várfalon? 
A számítást itt végezze! 

A városfal hossza:  ..........................  km 

Méretarány alapján a térképek mely csoportjába tartozik ez a turistatérkép? Húzza alá a 
megfelelőt! 

kis méretarányú, közepes méretarányú, nagy méretarányú 

3 pont  

3. Oldja meg az energiahordozók keletkezésével kapcsolatos feladatot! Írja a halmaz-
ábra megfelelő helyére az egyes állítások sorszámát! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nagy nyomáson megy végbe. 
2. Magas hőmérséklet szükséges hozzá. 
3. Elhalt növényi maradványokból indul a folyamat. 
4. Elhalt plankton maradványaiból indul a folyamat. 
5. Hosszú idő szükséges hozzá. 
6. Oxigénmentes környezetben megy végbe. 
7. Minél tovább tart a képződés folyamata, annál jobb minőségű, magasabb 

energiatartalmú energiahordozó keletkezik. 
8. Az energiahordozó nem a keletkezési helyén halmozódik fel. 

 
8 pont  

A kőolaj képződésére 
jellemző 

A kőszén képződésére 
jellemző 



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2022. május 10. 

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

4. A Koreai-félsziget tengerparti területén méréseket végeznek télen és nyáron. 

a) Olvassa el a kérdéseket és válaszoljon a megfelelő relációs jel (>, <, =) beírásával! 

1. Hol magasabb a levegő hőmérséklete télen? 

a szárazföld felett a tenger felett 

2. Hol hullik több csapadék nyáron? 

a szárazföld felett a tenger felett 

3. Hol magasabb a légnyomás télen? 

a szárazföld felett a tenger felett 

 

3 pont  

b) Merről fúj a szél télen? Karikázza be a megfelelő válasz sorszámát! 

1. A tenger felől 

2. A szárazföld felől 

3. Mindkét irányból egyformán fújhat 

1 pont  
c) Mi az oka az a) feladatban megfigyelhető eltéréseknek? 

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

1 pont  
 

5 pont  

 

  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2022. május 10. 

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

5. Oldja meg az elképzelt kontinenshez kapcsolódó feladatokat! 

 
a) Döntse el, hogy „A” vagy „B” város tele az enyhébb! Írja a megfelelő város betűjelét 

a pontozott vonalra! Indokolja a válaszát! 
 .......................  
Indoklás: .........................................................................................................................  

2 pont  

b) Kialakulhat-e sivatag a „C” helyen? Indokolja a válaszát! 
 .......................  
Indoklás: .........................................................................................................................  

2 pont  

c) A diagram a térképen ábrázolt két folyó vízhozamát mutatja az év során. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melyik folyóra telepítene vízerőművet? Írja a folyó sorszámát a vonalra!  ..................  
Indokolja a válaszát! ......................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

2 pont  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2022. május 10. 

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

d) Miért fagymentes egész évben a „K” jelű város kikötője? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

1 pont  
 

7 pont  

6. Minden országnak megvannak a jellegzetes ételei, amelyeket többnyire helyi 
alapanyagokból készítenek. Melyik város étlapjain olvashatjuk az ételek neve mellett 
a felsorolt hazai hozzávalókat? Írja a hozzávalók betűjelét a városok neve mellé! 
Minden betűjelet csak egyszer használhat fel. Egy betűjelet nem tud egyik városhoz sem 
kapcsolni. 

 

A)  B) 
olíva, citrom, szőlő, füge, 
bazsalikom, rozmaring, bor  

édesburgonya, kakaóvaj, banán,  
kókusz, vanília 

kecske- és birkahús, hal  zöldségfélék 

   

C)  D) 
rizs, szója, földimogyoró, 
nádcukor, tea 

zabkása, burgonya, rozskenyér, 
sör 

baromfi- és sertéshús, hal  marha- és birkahús 
   

E)  F) 
búzalisztből készült kenyér, 
kukorica, burgonya, paprika, 
paradicsom, napraforgóolaj, 
alma, szilva  

datolya, köles, tevetej, 
zöldségfélék 

baromfi- sertés- és marhahús  kecske- és bárányhús 

   

G)   
(vörös) áfonya 

  
rénszarvashús, hering, lazac 

  
 

1. Glasgow …….. 
 

4. Kairó …….… 
2. Sanghaj ……… 

 
5. Oslo ……….. 

3. Nápoly ………. 
 

6. Debrecen ….. 

 
6 pont  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 16 2022. május 10. 

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

7. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

A városban és a nem városban élők aránya Indiában (%) 

 
Az ábra forrása: https://www.researchgate.net/figure/Changing-share-of-Urban-and-Rural-populations-in-India-1950-to-

2050_fig1_305911108 
 

a) Mi a diagramon ábrázolt folyamat neve?  
 .........................................................................................  

1 pont  

b) 2010-ben India népessége 1,2 milliárd fő volt. Számítsa ki, hogy hány fővel éltek 
többen Indiában ekkor nem városi településekben, mint városokban! 
A számítást itt végezze! 

Eredmény:  ..................................fővel 
2 pont  

 
3 pont  

  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2022. május 10. 

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

8. Olvassa el az állításokat, és döntse el, hogy melyik folyamat a leginkább valószínű! 
Írja a feladat sorszáma előtti pontozott vonalra annak a folyamatnak a betűjelét, 
amely a piaci elvek alapján legnagyobb valószínűséggel bekövetkezhet! 

...... 1. Idén az almatermés csupán fele lett a tavalyinak. 
A) Az alma ára csökken, hiszen e rossz termésű évben örülnek a termelők, ha el 

tudják adni a terményüket (így az nem marad a „nyakukon”). 
B) Jelentősen drágul majd az alma, mivel a piacon árult mennyiségnél többet is 

megvennének belőle a vevők. 

...... 2. Ebben az évben nagyon divatos úti cél lett Albánia. Az utazási irodák által 
előzetesen lefoglalt szálláshelyek száma azonban nem változott a tavalyihoz képest. 
A) Az Albániába szervezett utak árát megemelik az irodák, mivel az utazni vágyók 

száma meghaladja a szállodai férőhelyekét. 
B) Az utazási irodák csökkentik az áraikat, hiszen ugyanakkora kínálat mellett 

nőtt a kereslet. 

...... 3. Egy kis faluban csupán két élelmiszerbolt működik. Közülük az egyik véglegesen 
bezár.  
A A megmaradt boltban csökkentik az árakat, hogy ezzel új vásárlókat nyerjenek 

meg maguknak. 
B) A továbbra is üzemelő boltban nem túlzó mértékben, de megemelik az árakat. 

...... 4. Az egyetemi városban, ahol a hallgatók létszáma évek óta állandó, egy új, 450 
férőhelyes kollégiumot adnak át. 
A) A lakások, szobák bérleti árai (albérletárak) csökkennek, hiszen az ingatlant 

kiadók csak így tudnak versenyezni az olcsóbb kollégium kínálta lehetőséggel. 
B) Mivel az lakást, szobát keresők száma csökken, a tulajdonosok drágábban 

adják ki ingatlanjaikat, hogy bevételük megmaradjon. 

...... 5. Az egyik legnagyobb telefongyártó bevált szériáját továbbfejlesztve új 
okostelefonnal jelenik meg a piacon. 
A) A széria előző típusát már csak kevesen keresik az üzletekben, ezért drágábban 

árulják azt, hogy ne legyen nagy a veszteség. 
B) A sikeres reklámnak köszönhetően mindenki új telefont szeretne venni. Így a 

régi típus árát jelentősen csökkentik, mivel az utolsó darabokat csak így tudják 
eladni. 

5 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 16 2022. május 10. 

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

9. Olvassa el a Magyar Nemzeti Bank 2019. első negyedévének végén kiadott 
jelentéséből kiemelt részleteket, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!  

 
Hasonlítsa össze a szöveg alapján az alábbi adatok nagyságát, mennyiségét, arányait, és 
írja a megfelelő relációs jelet (<, =, >) az adatok közötti négyzetbe! 

 
A hazai ipar teljesítményének 

növekedése  Az export növekedésének üteme 

  
Az általános árszínvonal 2018. 

decemberében  Az általános árszínvonal 2019. első 
negyedévének végén 

  
100 euró beváltása esetén kapott forint 

2019. januárjában  100 euró beváltása esetén kapott forint 
2019. március végén 

  
100 román lej vásárlásakor kifizetett 

forint összege 2019. januárjában  100 román lej beváltása esetén kapott 
forint 2019. március végén 

 
4 pont  

  

2019 első negyedévében a GDP 5,3 százalékkal bővült az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. A lakosság megtakarításai a GDP 5 százalékát tették ki.  
A foglalkoztatottak számának további emelkedésével párhuzamosan a munka-
nélküliségi ráta 3,3 százalékra csökkent. 2019 első negyedévében a hazai ipar 
teljesítménye 5,9 százalékos bővülést mutatott, ezen időszak alatt a hazai export 
pedig ezt meghaladó ütemben, 7,7 százalékkal emelkedett. A forint az időszak végére 
2,5 százalékos leértékelődést mutatott az euróval szemben, míg a lengyel zloty és a 
román lej enyhén, 0,3 és 0,7 százalékkal felértékelődött.  
A fogyasztói árak növekedési üteme az üzemanyagárak elmúlt időszaki érdemi 
csökkenése következtében 3 százalék alá mérséklődött. 

Az adatok forrása: https://www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-16.pdf 



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2022. május 10. 

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

 

10. Egészítse ki az Európa nagyszerkezeti egységeivel (elemeivel) kapcsolatos táblázat 
üres celláit! Írja a hiányzó fogalmakat a sorszámok után a pontozott vonalra! A 
szürke mezőkbe ne írjon! 

 

 ŐSMASSZÍVUM 
(ŐSFÖLD) 

RÖGHEGYSÉG-
RENDSZER 

 

GYŰRTHEGYSÉG-
RENDSZER 

FELTÖLTÖTT 
ALFÖLD 

Mely hegység-
rendszer(ek)hez 

tartozik a 
nagyszerkezeti 

egység? 

 

 
1. Kaledóniai 

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

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

Melyik 
földtörténeti 

időben alakult ki 
ez a 

nagyszerkezeti 
egység? 

4. Ős- és előidő 5.  ........................  6.  ........................  7.  ........................  

Nevezze meg 
egy fontosabb 
ásványkincsét! 

8. Vasérc, 
színesfémércek 9. .......................   10. szén-

hidrogének 

Nevezze meg 
egy európai 

példáját! 

 
11. ......................  

 
12.  ......................  

 
13.  ......................  

 
14.  ......................  

 
 
Milyen típusú kőzetlemezek ütközésével jött létre a táblázatban 3-as számmal jelölt 
nagyszerkezeti egység (elem)? 
 
 ......................................................................................................................................................  
 

 
 

11 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 16 2022. május 10. 

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

11. Döntse el, hogy melyik országra vonatkoznak az alábbi állítások! Írja a megfelelő 
betűjelet az állítás előtti négyszögbe!  

A) Kína B) India C) mindkettő D) egyik sem 
 

 1. A legfontosabb pénzügyi, ipari és kereskedelmi központja nem a főváros. 

 2. A társadalmi élet szokásait máig jelentős mértékben meghatározza a vallás. 

 3. A demográfiai robbanás hatásai ma is jellemzik az országot: magas a 
termékenységi mutató (az egy nőre jutó gyermekek átlagos száma). 

 4. Egyszerre vannak jelen a modern csúcstechnológiát fejlesztő 
kutatóközpontok és a végtelenül elamaradott, főként agrárnépességet eltartó 
vidékek. 

 5. Az egy főre jutó bruttó hazai termék értéke alapján mára a világ vezető 
országai közé emelkedett. 

 6. Mezőgazdasága jól alkalmazodott a szélsőségesen egyenetlen 
csapadékeloszlású trópusi monszunéghajlathoz. 

 7. Tömegesen exportált olcsó termékeinek nagy választéka az egész világon 
elérhető, ami sokszor leküzdhetetlen versenyhelyzetet teremt az export 
célországaiban. 

 
7 pont  

12. Nevezze meg a képeken látható magyarországi világörökségi helyszíneket! Írja 
nevüket a sorszám után a pontozott vonalra! 

 

 

 

 
Forrás: http://avilagcsodai.network.hu/kepek/  Forrás: http://magyarnemzetiparkok.hu/tematikus-turak/b 

1.  ..............................................................   2.   .........................................................  
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Forrás: http://www. partner/infogallery/fekete-hollo-vendeghaz  Forrás: http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/ 

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

 

 

Forrás: https://www.magyarsagunkhungarikumunk.hu/   Forrás: https://kirandulastippek.hu/ 

5.  .................................................................   6.   .........................................................  
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13. Olvassa el az újságcikket, majd írja az állítás elé a dőlt betűvel szedett 
válaszlehetőségek közül a helyes válasz betűjelét! 

 
 

..... 1) Az Európai Unióban 2019 első félévében 2018 hasonló időszakához képest 19%-
kal csökkent … 
A) a kőszéntermelés.  
B) a kőszénalapú energiatermelés. 

..... 2) Ha a 2019 első félévében tapasztalható irányvonal folytatódik, a 2019-es szén-
dioxid-kibocsátás …  
A) a 2018. évi 98,5%-a lesz. 
B) a 2018. évi 81%-a lesz. 

..... 3) Azon uniós tagállamok mindegyikében csökkent a kőszén energiatermelésből való 
részesedése, amelyek … 
A) Csehországgal határosak. 
B) Hollandiával határosak. 

  

Nagyot zuhant a kőszén Európai Unió energiatermelésében betöltött részaránya 2019 első 
félévében, a szénalapú termelés súlya 19 százalékkal maradt el 2018 hasonló időszakától.  
A 2019-es nagy esés többnyire a nyugat-európai országokban valósult meg. A nyugat-
európai EU-tagországokban 22 (Németország) és 79 százalék (Írország) közötti mértékben 
esett a szénalapú energiatermelés részesedése, míg a hőerőművekben elégetett kőszén 
mennyisége tekintetében messze Németország érte el a legnagyobb csökkentést… 
A kieső szénalapú termelés felét földgáztüzelésű erőművekkel pótolták, a másik felének 
helyébe a nap- és szélenergia lépett… A földgáz leginkább Németországban, 
Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban tört előre. A gáz térnyerésére 
azonban inkább rövid távú jelenségként lehet tekinteni, miután 2018-ban az EU-ban 
mindössze egyetlen új gáztüzelésű erőművet adtak át (Lengyelországban). Tavaly egyébként 
még viszonylag magas gázárak és alacsony szénárak uralkodtak, az év végén azonban 
jelentős változás állt be, amikor is a gázárak lefelé, a szénárak viszont felfelé indultak… A 
2018 folyamán az EU-ban összesen telepített 17 000 MW (megawatt teljesítményű) nap- és 
szélerőmű kapacitásból Kelet-Közép-Európa mindösszesen 73 MW-tal vette ki a részét. 
Lemaradásának fő oka, hogy jelentősen kisebb nap- és szélenergia-termelő kapacitásokkal 
rendelkezik a nyugati államokhoz képest, ami nyilvánvalóan korlátozza a kieső széntermelés 
helyettesítési lehetőségeit is. 
…Ami az éghajlatvédelem szempontjából a legfontosabb: amennyiben a trend az év 
hátralevő részében is folytatódik, akkor önmagában ennek köszönhetően 60 millió tonnával, 
1,5 százalékkal csökkenhet az EU szén-dioxid-kibocsátása 2019-ben az előző évhez képest. 
 
(Forrás: https://www.portfolio.hu/uzlet/20190906/peldatlan-osszeomlassal-kezdodott-el-a-vegjatek-
a-szen-szamara) 
 



Földrajz 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / 16 2022. május 10. 

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

 
..... 4) A földgáz világpiaci árának csökkenése és a szénárak emelkedése gazdaságossá 

tette a gáztüzelésű erőművek üzemeltetését, …  
A) ezért több országban is jelentősen nőtt az energiatermelésbe bevont gáztüzelésű 
erőművek száma.  
B) ezért több országban is jelentősen nőtt – a kőszén rovására – a földgáz 
energiatermelésből való részesedése. 

..... 5) A kelet-közép-európai országok az EU-ban 2018-ban épített nap- és szélerőművek 
kapacitásból … 
A) 44%-kal részesedtek. 
B) kevesebb, mint 5%-kal részesedtek. 

..... 6) Az Európai Unióban az energiatermelés során felhasznált kőszén mennyisége  
2019-ben a legnagyobb mértékben ...  
A) Németországban csökkent. 
B) Írországban csökkent. 
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I. Topográfiai ismeretek, készségek 25  

II. Földrajzi ismeretek, képességek 

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

10. 11  
11. 7  
12. 6  
13. 6  
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