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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatlap megoldására felhasználható időkeret 240 perc. A megoldáshoz nem használ-
hatja a középiskolai atlaszt.  
Amennyiben szükséges, használja a zsebszámológépet, de a feladatlapban tüntesse fel a 
megoldás menetét 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 nem kaphat pontot.  
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő 
helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. 
Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve a részpont-
számokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke 
négyzetekbe semmit ne írjon! 
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1. Az ábra a Nap és Föld helyzetét ábrázolja egy nevezetes csillagászati időpontban. A 
nyíl azt mutatja, hogy hol érik a napsugarak merőlegesen a Földet. Az α szög 
nagysága 23,5º. 

 
 

a) Egészítse ki az ábrát! Rajzolja és írja a megfelelő helyre az alábbiakat: 

Egyenlítő, forgástengely, Ráktérítő, Baktérítő, Északi-sark 

5 pont  

b) Mely nevezetes időpontban jellemző helyzetet ismeri fel az ábrán? Válaszában a hónap 
és nap megjelölése mellett adja meg, hogyan nevezik ezt a jeles napot! 

hónap: .................................  nap: ……….., .................................  

elnevezés: ................................................  

2 pont  

c) Határozza meg egy mondatban, hogy mit jelent az ábrán szereplő ekliptika kifejezés! 

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

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

1 pont  
 

d) Tegyen az ábra megfelelő helyére egy … 

1. A-val megjelölt pontot oda, ahol a Földön a helyi idő 12 óra, és a napsugarak 90º-os 
szöget zárnak be a vízszintes felszínnel! 

2. B-vel megjelölt pontot oda, amely a Ráktérítőtől délre van, a napsugarak 66,5º-os 
szögben érkeznek a vízszintes felszínre, és a helyi idő 12 óra! 

2 pont  
 

10 pont  
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2. Oldja meg a két különböző (1:500 és 1:45 000) méretarányú térkép összehasonlítá-
sára vonatkozó feladatokat! 

a) Írja a számokkal jelölt állítások elé a megfelelő betűt az alábbiak szerint! 

 
A) Ha az állítás az 1:500 méretarányú térképre igaz. 
B) Ha az állítás az 1:45 000 méretarányú térképre igaz. 
C) Ha mindkét térképre igaz az állítás. 
D) Ha egyik térképre sem igaz az állítás. 

 
 

..... 1. Magyarország turistatérképeire jellemző méretarány. 

..... 2. A valós 9 km-es távolság a térképen 20 cm. 

..... 3. A tereptárgyakat alaprajzszerűen ábrázoló, részletes térkép. 

..... 4. A gömb alakú Föld adott részletét síkban kivetítve ábrázolja. 

..... 5. A kontinensekről, kontinensrészletekről készült térképek méretaránya. 

..... 6. Tartalmát tekintve lehet tematikus térkép. 

6 pont  
 
 

b) Számítással bizonyítsa, hogy a következő állítás csak az egyik, fent megnevezett 
térképre igaz! 

A 30 cm oldalélű, négyzet alakú térképlapon elfér egy 50 km2-nyi, szabályos kör alakú 
település alaprajza. 

Az adott város csak az ……………………………….. méretarányú térképen fér el.  

A számítást és a gondolatmenetet itt részletezze! (A számítás során kerekítsen egész 
számra!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont  
 

10 pont  
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3. Az alábbi ábrák egy folyamatot mutatnak be, de a részfolyamatai összekeveredtek. 
Ezért nem a megfelelő sorrendben követik egymást. Tanulmányozza az ábrákat, 
majd oldja meg a feladatokat! 

A ……… B …….. 

 
C …….. D ……. 

 

E …….  
 

a) Írja az egyes részfolyamatokat bemutató ábrák betűjelét helyes sorrendben a 
táblázatba! 

 
1. 2. 3. 4. 5. 
     

 
5 pont  

 
b) A folyamat mely részfolyamatához kapcsolódnak az alábbi földrajzi képződmények? 

Írja a képződmény sorszámát a megfelelő ábra betűjele mellé a vonalra! Van olyan 
képződmény, amely két helyre is beírható.  

1. Kelet-afrikai-árok(rendszer),  2. Atlanti-hátság 

3 pont  
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c) Nevezze meg azt a tengert, amely hasonló folyamatok alapján napjainkban is fejlődik 

(születik)!  .........................................................................................................................  

1 pont  
 

d) Válaszoljon a kérdésekre az A ábra alapján! 

1. Honnan származik a vulkán magmája?  .....................................................................  

2. Nevezze meg a megszilárduló kőzetet!  .....................................................................  

3. Mi a neve a víz alatt megszilárduló jellegzetes, gömbölyded 
kőzetképződménynek?  

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

3 pont  
 

e) Fogalmazza meg, mi a különbség a szárazföldi és az óceáni kéreg szerkezete 
(felépítése) között! 

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

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

3 pont  
 

f) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon I betűt az igaz és H 
betűt a hamis álltás sorszáma elé a vonalra! 

 

..... 1. Bazaltvulkánosság csak az egymástól távolodó kőzetlemezek szegélyén alakul 
ki. 

..... 2. A rétegvulkán működése során először a láva kerül a felszínre, majd ezt követi 
a törmelékszórás. 

..... 3. A Dél-amerikai- és az Afrikai-kőzetlemezt az Atlanti-hátság választja el. 

..... 4. A láva mozgásának sebességét jelentősen befolyásolja a kőzetolvadék kémiai 
összetétele. 

..... 5. Az óceáni hátságok kialakulásához kapcsolódó kőzetlemez-mozgásokat nem 
kíséri földrengés. 

5 pont  
 

20 pont  
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4. Tanulmányozza figyelmesen az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!  

 
Forrás: http://www.jracademy.com/~mlechner/archive1999 

a) Oldja meg a feladatokat! 

1. Melyik nagybetű jelöli az ábrán a nagy tengerjárású partok folyóinak 
torkolattípusát:  ..........  

2. Melyik betű jelöli az A és a D torkolatú folyók vízválasztóját? ..........  

3. Nevezze meg a C betűvel jelölt tótípust! ...................................................................  

4. Csoportosítsa a folyókat torkolattípusuk szerint! Egészítse ki a táblázat fejlécét, 
majd írja a folyók nevét a táblázat megfelelő oszlopába!  

 Mississippi,  Gangesz,  Elba,   Volga,  Szajna,  Ob,  Rhône,  
 

D torkolattípus 
Torkolattípus neve: ……………… 

A torkolattípus 
Torkolattípus neve: ……………… 

 
 
 

 

 
12 pont  

 
b) Oldja meg a folyó munkavégző képességére vonatkozó feladatokat! 

1. Mi jellemzi a folyó munkavégző képességét az E és az F pont közötti szakaszon? 
Karikázza be a megfelelő állítást!  

 
nem változik  nő  csökken 
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2. Írja a megfelelő relációs jelet (<, >, =) az összehasonlítandó tényezők közé! 
 

F pontban: az elszállítandó hordalék mennyisége  a folyó munkavégző  
 képessége 

 
E pontban: az elszállítandó hordalék mennyisége  a folyó munkavégző  
 képessége 

 
 

3. Milyen szakaszjellegű a folyó az F pontban? ............................................................  

Miből következtethet erre az ábra alapján? ................................................................  
 

5 pont  
 

c) Az 1. és a 2. számmal jelölt folyószakaszokon a folyók vízzel telt medrének 
keresztmetszete megegyezik, azonban a 2. számú folyó vize gyorsabban folyik.  

Melyik állítás igaz a folyókra? Karikázza be a két helyes állítás betűjelét! 
 

A) Az 1. számmal jelölt folyó vízhozama nagyobb az adott szakaszon. 
B) A két folyó vízhozama egyenlő. 
C) A 2. számmal jelölt folyó vízhozama nagyobb az adott szakaszon. 
D) Nem lehet megállapítani az adatokból a vízhozam különbségét. 
E) A 2. számú folyónak nagyobb az esése. 

 
2 pont  

 
d) Keletkezése szerint milyen típusú az a síkság, amelyiken átfolyik a D torkolatú folyó?  

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

 
20 pont  
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5. Tanulmányozza a térképet és az éghajlati diagramokat, majd oldja meg a feladatot!  

 

 
 

 

 

    

 

 

 

Meekatharra 22,3 ºC 
518 m 236 mm 

Brisbane  19 ºC 
6 m 1230 mm 

Darwin  27.6 ºC 
27 m 1686 mm 

Invercargill 9,8 ºC 
2 m 1073 mm 

Mount Isa 24.5 ºC 
337 m 456 mm 

Perth 18.3 ºC 
12 m 769 mm 

0C 0C 0C 

0C 0C 0C 

mm mm mm 

mm mm mm 
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Egészítse ki a táblázatot a térkép és a diagramok segítségével! Nevezze meg az 
éghajlatokat, illetve helyezze el azt a természetföldrajzi övezetesség rendszerében!  
 

Település Éghajlat 
Helye a földrajzi övezetességben 

Öv / vidék 

Meekatharra 
 
 
 

 

Brisbane 
 
 
 

 

Darwin 
 
 
 

 

Invercargill 
 
 
 

 

Mount Isa 
 
 
 

 

Perth 
 
 
 

 

 
12 pont  
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6. Az alábbi felsorolásban tevékenységeket, jelenségeket, valamint ezek következ-
ményeit találja. Írja a kiváltó okok sorszámát a négyzetekbe, a következményekét a 
hozzájuk tartozó körökbe! Írja az ábra középpontjába azt a fogalmat, amelynek 
kialakulásához mindegyik felsorolt tényező hozzájárul! 

 
1. egyre rövidebb ugaroltatás 2. a talaj elsavanyodása 3. elsivatagosodás 
4. erdőirtás 5. felszíni leöblítés 6. lejtővel párhuzamos szántás 
7. kémiai növényvédelem 8. savas esők 9. szikesedés 
10. termőföld kimerülése 11. túllegeltetés 12. túlöntözés 
13. vegyszerek felhalmozódása 14. vonalas erózió  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 pont  
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7. Az alábbi térképvázlat Európa egy részletét ábrázolja. Tanulmányozása után 
oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 

 
 

a) Döntse el, hogy az adott kérdésekhez tartozó válaszok közül melyek helyesek! Írja a 
megfelelő betűjelet a kérdés melletti négyzetbe! 

A) ha az 1., 2., 3. válasz helyes 
B) ha az 1., 3. válasz helyes 
C) ha a 2., 4. válasz helyes 
D) ha a csak a 4. válasz helyes 
E) ha mind a négy válasz helyes 

 
1. Mely tengerbe /tengerekbe /csatornába ömlenek a térképvázlaton feltüntetett 

folyók? 
1. Balti-tenger 
2. La Manche 
3. Fekete-tenger 
4. Északi-tenger 

 
2. Mely országok egésze vagy egy részterülete található a térképvázlaton?  

1. Belgium 
2. Luxemburg 
3. Németország 
4. Svédország 

 
 

3. Mely országok területét vagy részterületét nem tartalmazza a térképvázlat?  
1. Hollandia 
2. Csehország 
3. Egyesült Királyság 
4. Ausztria 
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4. Mely iparvidékek találhatóak a térképvázlaton bemutatott területen? 
1. Lotaringia 
2. Észak-atlanti iparvidék  
3. Ruhr-vidék 
4. Szilézia  

 
4 pont  

b) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városok közül azt a fővárost, amelyik 
a legkisebb területű országhoz tartozik, és az Európai Unió több intézményének ad 
otthont. 

A város száma a térképen: ..............  A város neve: .................................................  
 

2 pont  
 

c) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városok közül azt a hármat, ahol a 
monarchikus állam (királyság) uralkodó családjának székhelye található! 

A város száma a térképen:  .............  A város neve:  ................................................  

A város száma a térképen:  .............  A város neve:  ................................................  

A város száma a térképen:  .............  A város neve:  ................................................  

 
6 pont  

 
d) Egészítse ki a városokra és a folyókra vonatkozó táblázatot!  

 
A város száma 

a térképen 
A város megnevezése Mely folyó partján található? 

5   

6  XXXXXX 

8   

11   

 
7 pont  

 
 

19 pont  
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8. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó 
feladatokat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Ázsiának mely részét ábrázolja égtáj szerint a térképvázlat?  

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

1 pont  
b) Nevezze meg a térképvázlaton római számokkal jelölt tájakat! 

I.   .................................................  

II.   .................................................  

III.   .................................................  

IV.   .................................................  

V.   .................................................  

VI.   .................................................  

VII.   .................................................  

 

7 pont  
c) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt vízrajzi elemeket! 

a)  ..........................................................  b)  .............................................................  

c)  ..........................................................  d)  .............................................................  

e)  ..............................................  -tenger 

5 pont  
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d) Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt országokat! 

A)  ........................................................ . B)  ............................................................  

C)  ........................................................ .  

3 pont  
 

e) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat! 

1.  ..........................................................  2.  .............................................................  

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

4 pont  
 

20 pont  
 

9. Döntse el, hogy melyik folyamatra vonatkoznak a megállapítások! Írja a 
megfelelő betűjelet a megállapítás sorszáma elé! 

A) urbanizáció a fejlett országokban 
B) urbanizáció a fejlődő világ országaiban 
C) mindkettőre vonatkozik 
D) egyikre sem vonatkozik 

..... 1. Üteme a XIX. században volt a leggyorsabb. 

..... 2. A mezőgazdaság eltartóképességének csökkenése, a falvak túlnépesedése 
váltotta ki a városokba áramlást. 

..... 3. A XX. század második felétől gyorsult fel a folyamat. 

..... 4. A városba áramlás következtében nyomornegyedek alakultak ki. 

..... 5. A folyamatot az ipar és a szolgáltatások fejlődése, illetve munkaerő-igénye 
indította el. 

..... 6. Következménye a városi népesség arányának növekedése.  

..... 7. A városi népesség arányának világméretű változásában ez a folyamat játszik 
meghatározó szerepet napjainkban.  

..... 8. A folyamatot nem kísérte az infrastruktúra kellő mértékű fejlődése és a 
lakásviszonyok javulása.  

..... 9. A városi népességszám növekedéséhez a bevándorlás mellett a magas 
természetes szaporodás is hozzájárul. 

..... 10. A XX. század folyamán a folyamat súlypontja a peremvárosokba tevődött át. 
(Megindult a szuburbanizáció.)  

..... 11. A slumosodott negyedek felújításának köszönhetően napjainkban 
megfigyelhető az ezekbe a városrészekbe történő visszaköltözés.  

..... 12. A települések szerepkörének változása indítja el. 

..... 13. A folyamat során alakult ki São Paulo mai városszerkezete. 

13 pont  
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10. Keressen egy-egy afrikai példát a táblázat szempontjaihoz a megadott szókészlet 
felhasználásával! Írja a tájak, illetve az országok nevét a számok melletti 
pontozott vonalra a táblázatba! Nem tud minden fogalmat elhelyezni. 

Kongó-medence, Tunézia, Egyiptom, Csád, Namib-sivatag, Nigéria, Líbiai-sivatag,  

Dél-afrikai Köztársaság, Szudán, Kenya, Algéria,  

Szempont Országnév Tájnév 

Trópusi sivatag a déli félgömbön. ――― 1.  ....................... 

Tengerpart nélküli, éhínséggel sújtott ország. 2.  .......................  ――― 

A fejlődés lehetőségét az idegenforgalomból és a 
Szuezi-csatornán szedett tranzitdíjból származó 
bevételek teremtik meg.  

3.  .......................  ――― 

A Száhel-öv problémáival leginkább sújtott terület. ――― 4.  ....................... 

Fekete-afrikai ország, melynek nemzeti össztermékét 
döntően az exportált kőolajból származó bevételek 
adják. 

5.  .......................  ――― 

A kontinens ásványkincsekben leggazdagabb 
országa. 6.  .......................  ――― 

 
6 pont  

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

..... 1. A fejlődő országok többsége már túljutott a népességrobbanás csúcspontján, 
ezért a világ népességszámának növekedési üteme lassan csökken. 

..... 2. A természetes szaporodást befolyásolja a csecsemőhalandóság mértéke is.  

..... 3. A világ népességszámának növekedése elsősorban a fejlett országok népesedési 
folyamataitól függ. 

..... 4. Természetes fogyásról akkor beszélhetünk, ha a halálozások száma és az 
elvándorlás együttesen meghaladja az élve születések számát. 

..... 5. Az elkövetkezendő évtizedekben a fejlett országokban is túlnépesedésre kell 
számítani. 

5 pont  
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12. Válaszoljon az Alföldre vonatkozó kérdésekre! 
 

 
a) Nevezze meg az Alföld számokkal 

jelölt tájait! 
 

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

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

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

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

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

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

6 pont  

b) Csoportosítsa a tájakat a 
megadott szempontok alapján! 
Írja a tájak sorszámát a 

megfelelő helyre! Egy táj csak egy helyre írható! 

Folyami árterület:  .......................................................................  

Lösztakarós táj: ...........................................................................  

Hordalékkúp-terület: ...................................................................  
6 pont  

c) Mely tájakra jellemzőek az alábbi állítások? Válaszoljon a megfelelő táj /tájak 
sorszámának beírásával! Lehet olyan megállapítás, amelyhez több szám is írható, de a 
lehetséges helyes válaszok számánál több beírás pontlevonással jár. 

 
A) Területének egy részét az UNESCO felvette a világörökségek listájára.   
B) Természeti adottságai a búzatermelés számára rendkívül kedvezőek.   
C) Területe az észak-magyarországi statisztikai régióhoz tartozik.   
D) Felszínét jellemzően a szél formálta.   
E) Itt található az Alföld legmagasabb pontja.   
F) E táj jellegzetes gyümölcse a sárgabarack (kajszi).   
G) Jelentős szénhidrogénkészlettel rendelkezik.   

 
10 pont   

 
22 pont  
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13. A egyes felsorolásokban olvasható fogalmak közül földrajzi szempontból egy nem 
illik a többi közé, azaz „kakukktojás”. Válassza ki ezt a fogalmat! Majd 
indokolja meg választását a kiválasztottra vonatkozó egyedi, és a többi fogalomra 
jellemző közös tulajdonság megadásával!  

MINTA: Zempléni-hegység, Bükk, Börzsöny, Bakony. Nem illik a többi közé a Bakony, 
mert az a Dunántúli-khg. tagja, a többi pedig az Északi-khg. része. 

Nem fogadható el teljes értékű indoklásnak: Nem illik a többi közé a Bakony, mert az 
a Dunántúli-khg. tagja, a többi pedig nem. Vagy: Nem illik a többi közé a Bakony, 
mert az nem az Északi-khg. része, a többi pedig igen. 

 

a) Szlovénia, Magyarország, Ausztria, Németország 

Nem illik a többi közé ...................................... , mert  .................................................... ,  

a többi  ....................................................................  

3 pont   

b) Záhony, Kőszeg, Hegyeshalom, Sopron 

Nem illik a többi közé ...................................... , mert  .................................................... ,  

a többi  ....................................................................  

3 pont   

c) Antwerpen, Odessza, Duisburg, Göteborg  

Nem illik a többi közé ...................................... , mert  .................................................... ,  

a többi  ....................................................................  

3 pont   
 
 

9 pont  
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14. Egy napilapban 2006. január 31-én beszámoló jelent meg Megaland gazdasági 
helyzetéről. A tudósítás egyes szavai azonban a nyomda hibájából kitörlődtek a 
szövegből. Olvassa el, majd egészítse ki a hiányos szöveget a megfelelő fogalmak 
beírásával, és oldja meg a feladatokat! 

Megaland néhány fontos adata: 
 

Népessége 2004. december 31-én:  
5 millió fő 

Természetes szaporodás: 5 ‰ 

Népsűrűség: 100 fő/km2 Születéskor várható élettartam: 78 év 

 

a) A tudósítás: 

 
A belső piacok védelmében felemelték a külföldről behozott élelmiszerekre kivetett 

adót, azaz a 1. ………….……… Mivel ez a lépés nem hozta meg a várt eredményt, 

ezért 2. .……….……..-t, azaz mennyiségi korlátot szabtak ki az egyes országokból 

behozható élelmiszerekre. Az év során Superland megsértette a két ország közötti 

gazdasági megállapodást, ezért Megaland kormánya megtiltotta a superlandi termékek 

behozatalát az országba, vagyis a 3.……………….-t léptetett életbe. A WTO a nyár 

során a szabadkereskedelem akadályozása, a 4. …………….…….. gazdaságpolitika 

miatt megrótta Megaland kormányát, és a korlátozások feloldását sürgette. A 

gazdasági intézkedések várhatóan csak hosszabb távon érzetetik hatásukat az ország 

külkereskedelmi mérlegének alakulásában. 2006-ban az export értéke 12 millió euró, 

míg a behozatalé 13,8 millió, azaz a külkereskedelmi mérleg továbbra is  

5. ……..………….. 

Megalandban az árak átlagosan 8%-kal emelkedtek 2005-ben, így az infláció mértéke 

2%-kal alacsonyabb volt, mint 2004-ben, ekkor ugyanis még 10%-os volt a drágulás. 

A szakszervezetek az év során 6%-os átlagos béremelést harcoltak ki, azaz a keresetek 

vásárlóértéke 6. ……………….. 

Változott az ország fizetőeszközének (mega) megítélése is. 2005 elején 1 euróért  

110 megát adtak, ez az arány decemberre 130 megára változott, azaz a pénz jelentősen  

7. ………..………… 

7 pont   
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Amíg Magyarország a fékre lép, addig a világ elhúz mellette – derül ki a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) őszi jelentéséből. A növekedési kilátásokat globálisan felfelé 
kerekítették, ezzel szemben régiónk GDP-bővülését az idei évre 5,2, 2007-re 
4,6 százalékra várják. Ezen belül Csehország és Szlovákia esetében gyorsulásra, 
Magyarország, Lengyelország és Szlovénia esetében lassúbb ütemre számítanak. 
Magyarország idei GDP-növekedését 4,5, 2007. évi növekedését 3,5 százalékra jósolja a 
valutaalap. A régió országaiban a GDP-arányos folyó fizetésimérleg-deficitje 2006-ban 
3,4 százalékra nő, majd várhatóan 2007-ben némileg csökken, 3,3 százalékot tesz ki. 
Magyarország folyó fizetésimérleg-deficitjét az IMF az idei évre 9,1, jövőre nyolc 
százalékra prognosztizálja. A nemzetközi pénzügyi szervezet kockázati tényezőt e téren 
a rövid távú adósságok növekedésében és a költségvetés eladósodásában lát. A 
kockázatok csökkentésére általában a pénzügyi konszolidáció, a megfelelő pénzpiaci 
szabályozás és a munkaerőpiac enyhítésének „vegyes csomagját” javasolja.  
Megállapítják: „Pénzügyi kiigazításokra van szükség a befektetési bizalom fenntartása 
érdekében és azért, hogy elkerülhető legyen az államháztartás hiányának növekedése. 
Ez a legsürgősebb feladat Magyarországon, ahol a hiány az idén a GDP tíz százalékát 
érheti el.” 

 (MTI) 

b) Kedvező volt viszont, hogy az előző évhez viszonyított GDP értéke 105% lett, így az 
az előző évi 25 milliárd dollárról 1. …………………..dollárra nőtt.  
 
Az egy főre jutó GDP értéke 2005 végére elérte a 2. …….………...dollárt. 
 
A számítást itt végezze:  

 
 
 
 

4 pont   
 

11 pont  
 

15. Tanulmányozza a szöveget és a diagramot, majd oldja meg a feladatokat! 
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Forrás: Nemzetközi valutaalap (Reuters) 

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

 

...... 1. A közép-európai térség gazdasági kilátásai kedvezőbbek 2007-ben, mint a 
világgazdaság egészéé. 

...... 2. Hazánk 2007-re előre jelzett gazdasági növekedési üteme meghaladja az eurózóna 
várható gazdasági növekedését. 

...... 3. 2007-re Észak-Amerikában a GDP növekedésének fellendülését jósolja az IMF. 

...... 4. Az eurózóna megnevezett országai közül 2006-ban Franciaország kilátásait 
tartották a szakemberek a legkedvezőbbnek. 

...... 5. Közép-Európa országaiban várhatóan tovább nő a költségvetési deficit 2007-ben.  

...... 6. A világgazdaság növekedési kilátásai elsősorban a fejlődő világ országaiban 
tapasztalható nagyobb gazdasági növekedésnek köszönhetőek.  

...... 7. Magyarország fizetésimérleg-deficitje 2007-re várhatóan több mint 1%-kal 
csökkenhet. 

7 pont   
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b) Mely nemzetközi szervezet szakosított szervezete a Nemzetközi Valutaalap? 

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

1 pont   
 

8 pont  
 
 

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont  
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Feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

1. 10   
2. 10   
3. 20   
4. 20   
5. 12   
6. 15   
7. 19   
8. 20   
9. 13   

10. 6   
11. 5   
12. 22   
13. 9   
14. 11   
15. 8  

ÖSSZESEN 200  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 

ÖSSZESEN / 2 100  

    
      
 
 javító tanár  

 
 
 Dátum:  ......................................  
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma  programba  

beírt pontszám  

 

Földrajzi ismeretek és 
képességek — feladatsor
Írásbeli vizsgarész      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
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