
 

Földrajz középszint — írásbeli vizsga 2202 
 I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

FÖLDRAJZ 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

a 2020-as Nat szerint tanulók számára 

2022. május 10. 14:00 

I. 

Időtartam: 20 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Földrajz 
középszint 

2202 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! Minden kérdésre egy helyes válasz van. 
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 

2202 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 10. 

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

1. Nevezze meg a térképvázlatban betűkkel jelölt folyókat és a torkolatuknál fekvő, 
számokkal jelölt városokat! 

 
 
 
A. …………………………………………… (folyó) 

B. …………………………………………… (folyó) 

C. …………………………………………… (folyó) 

 

1. …………………………………………… (város) 

2. …………………………………………… (város) 

3. …………………………………………… (város) 

 

6 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 10. 

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

2. Nevezze meg a térképvázlatban betűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat, illetve  
a számokkal jelölt városokat! 

 
 
 
A. ……………………………………………-tó 

B. ……………………………………………-tó 

C. ……………………………………………-tenger 

 

1. …………………………………………… (város) 

2. …………………………………………… (város) 

3. …………………………………………… (város) 

4. …………………………………………… (város) 

5. …………………………………………… (város) 

 
8 pont  

  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 10. 

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

3. Válaszoljon a Kelet- és Délkelet-Ázsiával kapcsolatos kérdésekre a térképvázlat  
és saját ismeretei alapján! Írja a megfelelő topográfiai név után a négyzetbe a 
leíráshoz tartozó számot, illetve betűt! Nem tud minden számot és betűt felhasználni. 

 
 

1. E főváros idegenforgalma világviszonylatban is jelentős. Sok turista keresi fel a város 
valamelyik buddhista templomát. Nevezze meg a várost, majd írja a várost jelölő 
számot a négyzetbe! 

 
…………………………………………… 

2. Kelet-Ázsia újonnan iparosodott országát a legsokoldalúbb „kis tigrisnek” tartják. 
Bruttó nemzeti jövedelmét növeli a jászfényszarui Samsung Electronics Magyar Zrt. 
és a Dunaújváros közelében működő Hankook Tire Magyarország Kft. is.  
Nevezze meg az országot, majd írja az országot jelölő római számot a négyzetbe! 

 
…………………………………………… 

3. Az ingadozó vízjárású folyó hatalmas mennyiségű löszt szállít. Erre utal a neve is. 
Nevezze meg a folyót, majd írja a folyót jelölő nagybetűt a négyzetbe! 
 
…………………………………………… 
 

6 pont  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 10. 

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

  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2022. május 10. 

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

 



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 10. 

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

 
 
 
 
 
 

I. Topográfiai 
ismeretek, 
készségek 

feladat sorszáma 
pontszám 

maximális elért 
1. 6   
2. 8   
3. 6   

 ÖSSZESEN 20   
 
 
 

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 2202 
 II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

FÖLDRAJZ 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

a 2020-as Nat szerint tanulók számára 

2022. május 10. 14:00 

II. 

Időtartam: 100 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Földrajz 
középszint 

2202 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 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 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2022. május 10. 

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

1. Tanulmányozza az alábbi térképet, majd oldja meg a feladatokat! 

 
 

a) Melyik mellékvilágtáj irányába folyik a Kis-patak a Zöld út és a Fő út közötti 

szakaszon? ……………………… 

1 pont  
 
b) Milyen irányú széltől védi a játszóteret a térképen fekete körökkel jelölt erdősor? 

 ……………………… 

1 pont  
 
c) Számítsa ki, hogy mekkora távolságot kell megtennie az iskolából a játszótérre 

igyekvő osztálynak a valóságban, ha az útvonal a térképen 3 cm hosszúságú!  
Írja le a számolás menetét is! 
 
 
 
Az iskola és a játszótér távolsága: ………….. méter. 

2 pont  
 
d) A térképen szereplő területről a közelmúltban készítettek egy másik térképet. Ennek  

a méretaránya éppen a fele a fenti (1:20 000 méretarányú) térképének. Az alábbi 
állítások közül melyik igaz, illetve hamis? Írjon I betűt az igaz, és H betűt  
a hamis állítások sorszáma elé! 

 
……… 1. Az új térkép méretaránya 1:40 000. 

……… 2. Az új térkép nagyobb részletességgel ábrázolja a területet, mint a korábbi 
térkép. 

……… 3. Az iskola és a játszótér közötti távolság az új térképen 6 cm. 

3 pont  
 

7 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2022. május 10. 

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

2. Olvassa el a leírást, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 
 
A verseny helyszínén a rajt pillanatában pontosan 17 órát mutattak az órák. Számolja ki, 
hogy hány órát mutattak ekkor az órák Magyarországon! Indokolja meg a válaszát! 
 
Magyarországon ………………….….. mutattak az órák. 
 
Indoklás 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
3 pont  

 
 
3. Oldja meg a Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzőivel kapcsolatos feladatokat! 

a) A Föld belső gömbhéjait egy félbevágott sárgabarackkal szemléltetjük.  
Mely gömbhéjaknak felelnek meg a sárgabarack egyes részei? Írja a megfelelő 
gömbhéjak nevét a pontozott vonalakra! A sárgabarack csonthéját nyíl jelöli. 

 

   
 

1. A sárgabarack húsa: …………………………… 

2. A sárgabarack csonthéja: …………………………… 

3. A sárgabarack héja: …………………………… 
 

3 pont  
  

2021-ben a Formula-1 egyéni világbajnoki címéről a december 12-én megrendezett 
utolsó futam döntött. A versenynek az Egyesült Arab Emírségek fővárosa, Abu-Dhabi 
(Abu-Dzabi) adott otthont. A rendkívül izgalmas versenyt Budapesten is sokan 
követték a televíziók képernyője előtt. 



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2022. május 10. 

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

b) Nevezze meg a leírások alapján a fogalmakat! 
 

A kőzetburok alatt található, a nagy nyomás és a magas hőmérséklet hatására 
képlékeny állapotban lévő, körülbelül 200-250 km-es mélységig húzódó gömbhéjrész. 

……………………………………………… 
 
A Föld belső hőmérsékletének növekedési ütemét mutató mérőszám. 

……………………………………………… 
 

2 pont  
 
c) Melyik országba érdemes leginkább elutaznia annak a mérnökcsoportnak, amely  

a földhő hasznosításának lehetőségeivel szeretne megismerkedni a helyszínen?  
Húzza alá az egyetlen helyes választ! 

 
Dél-afrikai Köztársaság / Líbia / Izland 

 
1 pont  

 
6 pont  

 
4. Rendszerezze az időjárási frontokkal kapcsolatos állításokat! Írja az állítások 

sorszámát a táblázat megfelelő helyére! 

Hidegfront Mindkettő Melegfront 
 
 

  

 
1. Eltérő hőmérsékletű légtömegek határán alakul ki. 
2. A gyorsan mozgó, nehezebb levegő hirtelen, meredek szögben magasba emeli  

a könnyebb levegőt. 
3. A front átvonulását követően derült, napos idő köszönt be. 
4. Felhőzetéből széles sávban, akár több napon keresztül is csendes eső hullhat. 
5. A front érkezésekor a légnyomás emelkedni kezd. 
6. Ciklonokhoz kapcsolódik. 
 

6 pont  
 
5. Oldja meg a folyók vízhozamával és vízjárásával kapcsolatos feladatokat! 

a) Határozza meg a vízhozam fogalmát! 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2022. május 10. 

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

b) Figyelje meg az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 

 
A Duna 2019. évi vízállása Budapestnél 

 
Mely tényezők következtében alakulhattak ki 2019-ben az ábrán nagybetűkkel jelölt 
magas vízállások? 

A. ……………………………………………………………………………………. 
B. ……………………………………………………………………………………. 
 

2 pont  
 

c) A mellékelt ábrák folyók vízhozamának egy éven belüli alakulását szemléltetik. 
Párosítsa az ábrákat a megfelelő területekkel! Írja a területek alá a hozzájuk tartozó 
ábra sorszámát! Nem tud minden sorszámot felhasználni. 

 

 

 
 
 
 

 
3 pont  

 
6 pont  

  

A) mediterrán terület B) mérsékelten szárazföldi terület C) óceáni terület 
……. ……. ……. 



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 16 2022. május 10. 

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

6. Oldja meg a külső erők felszínformálásával kapcsolatos feladatokat! 

a) Döntse el, hogy melyik külső erő pusztító, illetve építő munkájának eredménye  
az adott felszínforma! Írja a kép sorszámát a táblázat megfelelő helyére! Egy számot  
csak egy helyre írhat be. 

 
 folyóvíz tengervíz jég szél 

pusztító 
tevékenység 
eredménye 

    

építő 
tevékenység 
eredménye 

    

 

 
 

 
 

 
 

5 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2022. május 10. 

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

b) Nevezze meg a leírások alapján a fogalmakat a pontozott vonalakon! 

1. Folyóvizekben a vízszint alatt elhelyezkedő hordalékképződmény, amely  
a vízszint időszakos csökkenésével szárazra kerülhet. 

 
………………………………………….. 

 
2. A jég által a felszínről letarolt és szállított, változatos méretű kőzetdarabokból álló 

hordalék. 
 

………………………………………….. 
 

2 pont  
 

7 pont  
 
 
7. Figyelje meg a diagramot, majd válaszoljon az azzal kapcsolatos kérdésekre!  

A 2. és a 3. feladatrészben ötéves időszak alatt a diagramon ábrázolt két egymást követő 
év közötti időszakot (pl. 1980-1985) értjük. 

 
Egy ország népességszámának változása 1950 és 2020 között 

 
1. Hány év alatt duplázódott meg az ország 1950-ben rögzített népességszáma? 
 

……………. év alatt 
 
2. Melyik ötéves időszak alatt nőtt a legtöbb fővel a népességszám? 
 

……………….. és ……………….. között 
  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 16 2022. május 10. 

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

3. Melyik ötéves időszakban haladta meg az ország népességszáma Magyarország 
jelenlegi népességszámát? 

 
……………….. és ……………….. között 
 

4. Milyen korösszetétel (korszerkezet) jellemző az ábrázolt ország társadalmára?  
Húzza alá a megfelelő választ! 

 
fiatalodó / stagnáló / öregedő 

 
5. Melyik ország népességszám-változását mutatja be a diagram? Írja az ország betűjelét 

a négyzetbe! 
 

A) Kína 
B) Niger 
C) Németország 
D) Japán 

 
5 pont  

 
 
8. A foglalkoztatási szerkezetet ábrázoló kördiagramok egy ország gazdasági 

fejlődésének különböző szakaszait mutatják. Tanulmányozza a diagramokat, majd 
oldja meg a feladatokat! 

a) Döntse el, hogy a betűkkel jelölt diagramok közül melyik kapcsolódik a megnevezett 
társadalmi-gazdasági fejlődési szakaszokhoz! Írja a megfelelő diagram betűjelét  
a négyzetekbe! 
 

 
 

 
1. agrárország 
 
2. ipar utáni (posztindusztriális) társadalom 
 

2 pont  
  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2022. május 10. 

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

b) Állítsa a társadalmi-gazdasági fejlődés egymást követő szakaszainak (szintjeinek) 
megfelelő sorrendbe az a) feladatrészben szereplő diagramokat! Írja a diagramok 
betűjelét a folyamatábra megfelelő helyére! Pontot csak a helyes sorrend esetén kap. 

 
1 pont  

 
c) Figyelje meg a Magyarország foglalkoztatási szerkezetének változását bemutató 

diagramot! Karikázza be a hamis állítások betűjelét! A lehetségesnél több válasz 
bekarikázása pontlevonással jár. 

 
Foglalkoztatási szerkezet Magyarországon (1949-2020) 

 
A. Magyarországon 1949-ben többen dolgoztak a mezőgazdaságban, mint az iparban 

és a szolgáltatásokban együttvéve. 
B. Az iparban foglalkoztatottak aránya 1970 és 2001 között 39%-kal csökkent 

Magyarországon. 
C. A szolgáltatásokban dolgozók száma az ábrázolt időszakon belül először 1990-

ben haladta meg a mezőgazdaságban és az iparban dolgozók együttes számát. 
D. A rendszerváltoztatást követően a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 

mintegy harmadára esett vissza. 
E. Az iparban foglalkoztatottak aránya az ábrázolt időszakon belül 1949-ben  

volt a legalacsonyabb Magyarországon. 
2 pont  

 
5 pont  

  



Földrajz 
középszint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 16 2022. május 10. 

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

9. Oldja meg a Magyarország tájaihoz kapcsolódó feladatokat! 

a) A kőzetek mely csoportjába tartoznak a felsorolt hegységeket jellemzően felépítő 
kőzetek? Írja a hegységek sorszámát a táblázat megfelelő helyére! Minden sorszámot 
csak egyszer használhat fel. Nem tud minden sorszámot felhasználni. A helyes válaszok 
számánál több szám beírása pontlevonással jár. 

 
Jellemzően  

mélységi magmás kőzetek építik fel 
Jellemzően  

vulkáni kiömlési kőzetek építik fel 

  

 
1. Badacsony 

2. Börzsöny 

3. Velencei-hegység 

4. Vértes 

5. Villányi-hegység 

6. Visegrádi-hegység 

4 pont  
 

b) A négy dőlt betűvel írt példa közül háromnak a megadott szempont alapján ugyanazok 
a jellemzői, egynek viszont nem. Ez utóbbi a kakukktojás. Húzza alá a kakukktojást! 
A feladat megoldásához használja a középiskolai földrajzi atlaszt! 

 
1. Az M1-es autópálya mellett fekvő település. 
 

Bicske / Győr / Sopron / Tatabánya 
 
 

2. A határátkelőt Magyarország felől átlépve az Európai Unió egyik tagállamába 
érkezünk. 

 
Balassagyarmat / Barcs / Hegyeshalom / Záhony 

 
 

3. A település lakosságszáma meghaladja az 50 000 főt. 
 

Békéscsaba / Kaposvár / Nyíregyháza / Szekszárd 
 

3 pont  
 

7 pont  
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10. Oldja meg az észak-európai országok természeti erőforrásaival kapcsolatos feladatot! 

Tegyen X jelet a táblázatban ahhoz az országhoz, amelyiknek gazdaságában az adott 
természeti erőforrás meghatározó szerepet játszik! Minden erőforráshoz csak egy 
további országot rendeljen! Hat X jelet már elhelyeztünk a táblázatban. A lehetséges 
helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár. 

 
                            Ország 
Erőforrás Izland Norvégia Svédország Finnország Dánia 

erdő      X   

termőföld         

vasérc          
szárazföldi talapzat (self) 
szénhidrogénkészlete        X 

vízenergia X  X     

tengeri halállomány X      X 
 
 

6 pont  
 
 
11. Hasonlítsa össze a mennyiségeket! Írja a megfelelő relációs jeleket (>, =, <)  

a téglalapokba! 

Ausztrália átlagos népsűrűsége  Európa átlagos népsűrűsége 

   

az átlagéletkor Észak-Amerikában  az átlagéletkor Afrikában 

   
az évi átlagos csapadékmennyiség 

Kairóban 
 az évi átlagos csapadékmennyiség 

Mumbaiban 
   

a Colorado átlagos vízhozama  a Kongó átlagos vízhozama 

   
az árapály szintkülönbsége  

a Paraná torkolatában 
 az árapály szintkülönbsége 

a Nílus torkolatában 
   

India egy főre jutó GDP-je  Japán egy főre jutó GDP-je 

 
 

6 pont  
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12. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 

a) Döntse el a szövegrészlet alapján, hogy igazak vagy hamisak az állítások! Írjon I betűt 
az igaz, és H betűt a hamis állítások sorszáma elé! 

 
……. 1.  1970-ben az év utolsó két napján – erőforrások hiányában – a világ nagy 

részén leálltak a legalapvetőbb szolgáltatások (például a világítás, a fűtés  
és a közösségi közlekedés) is. 

……. 2.  2019-ben szeptember 12-én volt a Túlfogyasztás Napja.  

……. 3.  Az emberiség ökológiai lábnyoma a társadalmi-gazdasági válságok 
időszakában átmenetileg csökken. 

……. 4.  2020-ban a teljes évet figyelembe véve a fosszilis energiahordozók 
felhasználása az előző évhez viszonyítva 9,5%-kal csökkent. 

……. 5.  Az ökológiai lábnyom növekedésével az emberiség egyre korábban 
használja fel a Föld éves erőforrásait. 

5 pont  
b) Nevezze meg a leírás alapján a fogalmat! 
 

Fejlődési folyamat, melynek alapfeltétele, hogy az ember mindennapi tevékenysége 
során tekintettel legyen a társadalom, a gazdaság és a természet egyensúlyára. 
…………………………………………… 

1 pont  
 

6 pont  

Tavalyhoz képest több mint három héttel későbbre, 2020. augusztus 22-ére esett 
a Túlfogyasztás Napja. Ez azonban nem annak tudható be, hogy az emberiség 
hirtelen elkezdett jóval tudatosabban élni. A változás koronavírus-járvány miatti 
korlátozásokra és annak gazdasági következményeire vezethető vissza – 
olvasható a Természetvédelmi Világalap (WWF) közleményében. 
Az emberiség először 1970-ben lépte túl a Föld erőforrás-felhasználásának 
fenntartható szintjét. Akkor december 29-ére esett az a nap, amikorra 
elhasználtuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Az elmúlt 50 évben  
a Túlfogyasztás Napja jellemzően egyre korábbra esett. Csupán néhány kivételes 
év akadt, ezek azonban mindig valamilyen gazdasági visszaesésre voltak 
visszavezethetők – így például az 1970-es években az olajválságra, 2008-ban  
a gazdasági világválságra vagy 2020-ban a koronavírus-járványra.  
A három hetes „ugrás” ugyanakkor példa nélküli: azt jelenti, hogy az emberiség 
ökológiai lábnyoma közel 10 százalékkal csökkent az előző évi értékhez képest.  
A számításokat végző Global Footprint Network adatai szerint a csökkenéshez 
leginkább az ökológiai lábnyom 60 százalékát adó fosszilis energiahordozók 
visszafogottabb fogyasztása járult hozzá. Modellezéseik szerint a Túlfogyasztás 
Napjáig az energiafogyasztás 9,5 százalékkal esett vissza az előző évhez képest. 
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pontszám 

maximális elért 
I. Topográfiai ismeretek, készségek 20  

II. Földrajzi ismeretek, 
képességek 

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

10. 6  
11. 6  
12. 6  
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