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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! Szükség esetén körző és vonalzó is használható! 
 
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 részpontszá-
mokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke 
négyzetekbe semmit ne írjon! 
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1. Oldja meg az alábbi, térképészeti ismeretekkel kapcsolatos feladatokat!  
 

a) Mekkora az A és a B szintvonal értéke (magassága)? 

A……………………………m  B……………………………. m 

2 pont  

b) Hol meredekebb a felszín, az E vagy a D oldalon? Írja a megfelelő betűt a vonalra!  ...........  

Miből következtetett erre? ......................................................................................................  

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

2 pont  
 
c) Mekkora az F pont tengerszint feletti magassága?  ................................................................  

1 pont  
 
d) Milyen messze van légvonalban az F pont a 196,6 méter magasságú C csúcstól? 

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

 
e) Melyik égtáj irányában található az F ponttól a C csúcs? ......................................................  

1 pont  
 
f) Mekkora a Kékes relatív magassága az ábrázolt terület legmagasabb pontjához képest? 

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

 
8 pont  
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2. Tanulmányozza a vetületet, majd oldja meg a feladatokat! 
 

 
a) Milyen típusú a vetület? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 
 A. hengervetület 
 B. kúpvetület 
 C. síkvetület 

1 pont  
 
b) Mit jelölnek az egyenes vonalak, és mit jelölnek a körívek? 

Egyenesek: .............................................................................................................................  
Körívek: ..................................................................................................................................  

 
2 pont  

 
3 pont  

 
3. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatot! Szeptember 22-én délben 

méréseket végeztek. A földbe szúrt pálca és a napsugarak által bezárt szög (φ) 40° 
volt.  

 
a) Határozza meg, hogy mely szélességi körön végezték a mérést! A földbe szúrt pálca 

a vízszintes felszínnel derékszöget zár be.  
A számítást itt végezze! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A földbe szúrt pálca szélességi körének értéke: ………………… fok 
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2. Melyik szélességre vonatkozik a kapott fok-érték? Karikázza be a helyes szélesség 
betűjelét! 

 

A. Északi szélesség  

B. Déli szélesség 

 

3. Miből következtetett erre?  ...............................................................................................  

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

4 pont  
 
 

 
b) Milyen magasan látszik erről a mérési helyről a Sarkcsillag?  

1. A Sarkcsillag magassága:  .........................................................................................  

2. Indoklás:  ...................................................................................................................  

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

2 pont 
 

6 pont  
 



 

írásbeli vizsga 0812 6 / 24 2011. május 12. 

Földrajz — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
4. Oldja meg a földtörténeti eseményekhez kapcsolódó feladatokat! 
a) A táblázatot megszerkesztő gépíró rosszul másolta be az egyes fogalmakat, így bizonyos 

kifejezések felcserélődtek. Tanulmányozza a táblázatot, és keresse meg a hibákat! Írja a 
kicserélendő cellák sorszámait a táblázat alatti négyzetekbe! 

Az idő 
kezdete 
(millió 

éve) 

Az idő neve Az időszak neve Esemény Földrajzi példa 

67 
1) ÚJIDŐ 

5) harmadidőszak 16) Glaciálisok és 
interglaciálisok 

26) Végmorénák, 
tórendszerek 

6) negyedidőszak 17) A Tethys-öböl 
bezáródása 

27) Földgáz-, kőolaj- és 
barnakőszéntelepek 

235 

2) KÖZÉPIDŐ 

7) triász 

18) Az Eurázsiai- 
és a Pacifikus-
hegységrendszer 
kialakulásának 
kezdete 

–––––––––––––– 

8) jura 
19) A Pangea 
feldarabolódásának 
kezdete 

28) Az Atlanti-óceán 
mélyén fekvő bazaltos 
kőzetek 

9) kréta 
20) Nyugodt 
tengeri 
üledékképződés  

29) A mecseki vörös 
homokkő 

590 

3) ÓIDŐ 

10) perm 
21) Sivatagi 
környezetben 
történő lepusztulás 

30) A mecseki mészkő 

11) karbon 22) A Kaledóniai-
hegységképződés 

31) Német-középhegység 

12) devon 23) A Variszkuszi-
hegységképződés 

32) Skandináv-hegység 
13) szilur 
14) ordovicium –––––––––––––– –––––––––––– 

15) kambrium 
24) Az első 
ősmaradványok 
megjelenése 

–––––––––––– 

2900 4) ŐSIDŐ –––––––––––– 25) Kialakulnak az 
ősmasszívumok 

33) Balti-ősföld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont  
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b) Döntse el, hogy mely kőzetlemezekre igazak az állítások! Írja a megfelelő kőzetlemezek 
betűjelét a rá vonatkozó állítások utáni négyzetekbe! Egy kőzetlemez betűjele több 
állításhoz is írható. 

A. Nazca-lemez 
B. Fülöp-lemez 
C. Dél-amerikai-lemez 
D. Csendes-óceáni-lemez 
E. Eurázsiai-lemez 

 
a) Csak óceáni típusú kéregből felépülő kőzetlemez:  

b) Óceáni és szárazföldi kérget is hordozó kőzetlemez:  

c) Szerepe van az Andok kialakulásában: 

d) Határán alakult ki Földünk legmélyebb tengeri árka: 

e) Határos az Észak-amerikai-lemezzel: 
 
 

12 pont  
 

16 pont  
 
5. Oldja meg az alábbi diagramhoz kapcsolódó feladatokat! 
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a) Rajzolja be a grafikonba a légkör eltérő fizikai tulajdonságai alapján kialakuló 
tartományainak, rétegeinek határvonalát! Húzzon vízszintes vonalakat a határokra! 

3 pont  
b) Írja a grafikon megfelelő helyére az egyes légköri rétegek nevét! 

4 pont  
c) Jelölje a grafikonon vastag vízszintes vonallal az ózonréteg helyét! 

1 pont  
d) Olvassa le a grafikonról, hogy … 

mennyi a minimális hőmérséklet a légkör leghidegebb tartományában! …………. ºC 

hány ºC van a polgári repülőgépek repülési magasságában! ……..…. ºC 

2 pont  

e) Számítsa ki, hogy 100 méterenként átlagosan hány ºC-kal nő a levegő hőmérséklete a 
100 és 110 kilométeres magasság között! 

A számítást itt végezze! 
 

 

…………………………ºC-kal 
2 pont  

 

f) Egészítse ki a táblázatot! Az első két sorban használja a relációs jeleket (<, >, = )! Az 
utolsóban megfelelő irányba mutató nyilakkal válaszoljon! 

Sűrűség Hideg levegő Meleg levegő 

Légnyomás Hideg levegő Meleg levegő 

A függőleges légmozgás 
iránya 

Hideg levegő Meleg levegő 

 
4 pont  

 
16 pont  
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6. A térképvázlat a januári középhőmérséklet anomáliáit mutatja a Földön. 
Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat!  

 

1. Határozza meg röviden, hogy mi a hőmérsékleti anomália! 

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

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

1 pont  

2. Mely természeti jelenség (folyamat) hozza létre Földünk legjelentősebb hőmérsékleti 
anomáliáit?  

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

1 pont  

3. Magyarázza meg mi az oka az Észak-Amerikában tapasztalható –10°C-os 
anomáliának! Fogalmazzon meg két tényezőt! 

-  ........................................................................................................................................  

-  ........................................................................................................................................  

2 pont  

4.  

a) Hasonlítsa össze az ábra alapján a Csendes-óceán keleti partvidékének éghajlatát a 
hőmérsékleti anomália szempontjából az alábbi helyeken! Írja az anomália előjelét 
a vonalra! 

é. sz. 40-60º:  ..................................  

d. sz. 0-40º:  ....................................  

2 pont  
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b) Nevezze meg az anomália kialakításában szerepet játszó konkrét tényezőt! 

é. sz. 40-60º:  ..............................................................................................................  

d. sz. 0-40º:  ................................................................................................................  

2 pont  
 

8 pont  
 
7. A halmazábra a földrajzi övezetesség rendszere alapján készült, és a Földet 

modellezi.  

 
a) Melyik kategóriát jelentik az övezetesség rendszerében a római számokkal jelzett 

halmazok? Írja az egyetlen helyes válasz betűjelét a négyzetbe! 
A) öv 
B) övezet 
C) terület 
D) vidék 

1 pont  

b) Nevezze meg a halmazábrában római, illetve arab számokkal és betűkkel jelölt 
övezeteket, öveket, vidéket és területeket! Írja a megfelelő neveket az azokat jelölő 
szám és betűjelek után a vonalra! Az azonosításhoz segítenek az alábbi megállapítások 
is, de nem tartozik megállapítás a halmazábra minden eleméhez. Ne feledkezzen meg 
az övezet, öv, vidék, terület fogalmak helyes használatáról sem, mert válasza csak 
ezzel együtt fogadható el! 
 

• Az I. halmazról elmondható, hogy az évi középhőmérséklet mindig 20 °C felett 
van. 

• Az A halmaz éghajlatára jellemző, hogy egy évszak van, amely nedves és fülledt. 
• A C halmazban alakultak ki Földünk jellegzetes oáziskultúrái. 
• A D halmazra jellemző természetes növényzet a dzsungel. 
• A 2. számmal jelölt halmaz a kontinensek keleti oldalán alakul ki. 
• Eurázsia példáján nyugatról a kontinens belseje felé haladva az F halmazon belül a 

legtöbb csapadék a 3-as, a legkevesebb a 6-os halmazra jellemző. 
• A legjobb minőségű talajok az 5-ös halmazra jellemző füves pusztákon alakulnak 

ki. 
• A J halmaz területén előfordul, hogy az itt tartózkodó megfigyelő akár fél éven 

keresztül sem látja a Napot a horizont fölött. 
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I. ……………………….. 

II. …...………………….. 

III. ……………………… 

A .………………………. 

B ……………………….. 

C ……………………….. 

D ……………………….. 

E ……………………….. 

F ……………………….. 

G ……………………….. 

H ……………………….. 

J ……………………….. 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 

6. ……………………….. 

 
 
 
 

18 pont  
 

19 pont  
 
8. Oldja meg a településföldrajzzal kapcsolatos feladatokat! 

a) Hasonlítsa össze a három településtípust! Írja a meghatározások sorszámát a 
halmazábrába a megfelelő helyre! 

 

 
 
 
 

1. Népességszámuk alapján is csoportosítják. 
2. Állandó településtípus. 
3. Magányos településtípus. 
4. Fejlődésük Nyugat-Európában az ipari forradalommal vette kezdetét. 
5. A fejlődő országokban a XX. század második felétől gyorsan növekszik a 

népességszámuk. 
6. Hazánkban Nyíregyháza környékén és Bács−Kiskun  megyében jellemzőek. 
7. A földművelés, ill. a mezőgazdasági tevékenység hozta létre. 
8. Jellemző tevékenysége (szerepköre) alapján is csoportosíthatják. 
9. Általában nincs központi funkciója. 
10. A gátőrházzal, vadászházzal azonos településtípusba tartozik. 

10 pont  

falu tanya 

város 
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b) Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 

 
 

1. Fogalmazza meg, hogy mi a különbség a pekingi és a dakkai városfejlesztési szemlélet 
között!  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  

2. Peking lakóinak száma 2004-ben 14,6 millió fő volt. A tervek szerint hány százalékkal 
nőhet a városban lakók száma?  
A számítást itt végezze! 
 
 
 
 .................................. %-kal 

3. Mit jelent az a kifejezés, hogy ”a városi kormányzatok egyensúlyozgatnak”? 
 ..........................................................................................................................................  

4. Melyik geoszféra szennyeződése okoz problémát minden ázsiai országban az 
újságcikk szerint? 
 ..........................................................................................................................................  

Nevezze meg a szennyezés két fő forrását! 

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

8 pont  
 

18 pont  
 
 

„A világ húsz legnépesebb városa közül egy található a világ legnépesebb országában, 
Kínában, s Sanghaj is csak a szerény tizenhatodik helyen tanyázik. Ezt kétségtelenül 
magyarázza az, hogy a kínai kormány, noha egyre liberálisabban, de mégis komolyan 
korlátozza az emberek országon belüli költözését. A városi kormányzatok 
egyensúlyozgatnak, hiszen sok helyen van szükség többletmunkaerőre, ugyanakkor van 
ellátási felelősségük is. A pekingi városi vezetés éppen a közelmúltban nyilvánította ki, 
hogy a népesség perspektivikusan nem haladhatja meg a 18 milliót, mert ha minden jól 
megy, akkor is legfeljebb ennyi ember vízellátását tudják biztosítani. Kicsit más a 
helyzet és a szemlélet, mint például Dakkában, ahol ma hárommillió embernek nem jut 
egészséges, tiszta víz. 

S a víz még csak az egyik olyan probléma, amely árnyékot vet Ázsia 
urbanizációjára. Ma szinte minden ázsiai várost szmogsapka borítja, amely alatt 
katasztrofális a közlekedés, s nyílt, széntüzelésű kályhákon főzik a levest. Rengeteg a 
tűz, a baleset, erős a bűnözés. Ugyanakkor számos városnak alakult ki rendkívül modern 
magja, s a különbségek abban vannak, milyen arányok alakultak ki a fejlettség és a 
lepusztultság között. Számos nagyváros kifejezetten a világ élvonalához tartozik, míg 
másoknak mintha semmi esélyük sem lenne erre.” 

Forrás: Ázsia: gyors urbanizáció, Népszabadság, 2005. február 26.
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9. Oldja meg a gazdasági szektorokkal és ágazatokkal kapcsolatos feladatokat! 
 

a) Nevezze meg a gazdasági szektorokat! 

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

3.  ..........................................................  4.  .............................................................  
4 pont  

 
b) A kördiagram egy fejlett ország gazdasági szerkezetét mutatja két időpontban. Írja be 

a gazdasági ágazatok nevét a kördiagram egy-egy cikkébe az adott időpontnak 
megfelelő arányok szerint! A két egyenlő méretű cikk felcserélhető. 

 
1900 2000 

 
7 pont  

 
c) A következő ábra azt szemlélteti, hogy egy tábla csokoládé ára milyen arányban 

oszlik meg az előállításában résztvevő szereplők között. Írja a szereplők neve után, 
hogy mely szektort vagy ágazatot képviselik! 

 
 

 
 

4 pont  
 

 
 

kakaótermelő:  ………………………………… 

szállító:   ………………………………… 

adalékanyagok 

gyártó:   ………………………………… 

kereskedő:   ………………………………… 

adó 
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d) Húzza alá az alábbi gazdálkodási formák közül azt a kettőt, amely jellemző a 
kakaótermesztésre! 
 

háztáji gazdaság; monokultúra; ültetvényes gazdálkodás; égető-talajváltó gazdálkodás 

2 pont  
 

17 pont  

10. Oldja meg a népességföldrajzi feladatokat! A térképvázlat segítségével válaszoljon 
a kérdésekre! 

 
 

a) Néhány ország nyelve egyben az ENSZ hivatalos nyelve is. Írja a betűjelek után, melyik 
ilyen hivatalos nyelvet beszélik a térképen kisbetűkkel jelölt országokban!  

 

a. …………………………… d. ……………………….. 

b. …………………………… e. ……………………….. 

c. ……………………………  
 

Hivatalos nyelv még a francia is. Indokolja meg, miért ezek a nyelvek lettek az ENSZ 
hivatalos nyelvei!  
 ............................................................................................................................................  

6 pont  
b) Írja a betűjelek után az adott területen jellemző vallásokat! 

 

A. …………………………… C. …………………...……… 

B. …………………………… D. …………………..……… 
 

4 pont  
 

10 pont  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

1 

2 

3 

4 

A 
B 

C 

D 
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11. Egészítse ki a szókészlet betűjeleinek a beírásával a következő logikai sort! 
 

A. Fiatalodó társadalom 
B. Magas természetes szaporodás 
C. Magas várható élettartam 
D. Munkaerő áramlása 
E. Munkaerőhiány 
F. Öregedő társadalom 
G. Sok olcsó munkaerő 
H. Vállalatok, vállalati telephelyek mozgása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 pont  
 
12. A következő kartogramon az országok mérete egyenesen arányos a kibocsátott, 

üvegházhatású gázokkal. Válaszoljon az ábra alapján a kérdésekre! 
 

 
 

Alacsony várható 
élettartam 

Alacsony természetes 
szaporodás   
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a) Nevezzen meg három államot, amelyek döntően hozzájárulnak az üvegházhatású 
gázok kibocsátásához! 

−   ........................................................................................  

−   ........................................................................................  

−   ........................................................................................  
3 pont  

b)  
1. Melyik kontinens bocsátja ki a legkevesebb gázt a méretéhez képest? 

 ...............................................................................................  
 
2. Mi ennek a magyarázata? 

 ...............................................................................................  
2 pont  

 
c) Az erdők felégetése több módon is hozzájárul a globális felmelegedéshez. Nevezzen 

meg két ilyen folyamatot! 

−  .........................................................................................  

−   ........................................................................................  
 

2 pont  
 

d) Melyik nemzetközi egyezmény célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése? 

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

 
e) Több nemzetközi szervezet is jelentős szerepet vállal a környezet védelmében, a 

globális problémák mérséklésében. Megadtuk a szervezetek magyar nevét. Írja a nevek 
elé az ismert nemzetközi rövidítésüket! Nincs minden rövidítésnek párja. 

 
1. …………………: Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet 

2. …………………: Egészségügyi Világszervezet 

3. …………………: Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet 

 
Rövidítések: IMF, ENSZ, WHO, UNESCO, OPEC, FAO 

 
3 pont  

 
11 pont  
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13. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 

 
 
a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt topográfiai fogalmakat, és válaszoljon a 

kapcsolódó kérdésekre! 

1. ...................................................................    (folyó) 

Milyen típusú a folyó torkolata? .........................................................................................  

2. ...................................................................    (csatorna) 

3. ...................................................................   -tenger 

Mely ásványkincs bányászata kötődik e tengerhez?  ..........................................................  

Ezen az ásványkincsen döntően két ország osztozik. Melyik a térképvázlaton nem 

szereplő másik ország? ........................................................................................................  

4. ...................................................................    (hegység) 

Melyik hegységképződés során keletkezett ez a hegység?  ................................................  

Mely földtörténeti időszak során történt ez?  ......................................................................  

9 pont  
b) Írja az állítás után a megfelelő város sorszámát és nevét! 

1. Az ipari forradalom során kialakult nehézipari vidék központja. 

száma: ……………  neve: …………………………………. 

2. A skót-iparvidék központja. 

száma: ……………  neve: …………………………………. 

3. Hosszú időn keresztül a világ pénzügyi központja volt, de szerepe ma is meghatározó. 

száma: ……………  neve: …………………………………. 

3 
4 

2 
1 

7 

6 

8 

5 9 
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4. Régebben textiliparáról, ma inkább focicsapatáról híres város. 

száma: ……………  neve: …………………………………. 

8 pont  
 

17 pont  
 
14. Tanulmányozza szövegrészletet, majd oldja meg a feladatokat! 

a) Olvassa el a mellékelt szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 

 
 
1. Milyen előnye származik a londoni Taxi Internationalnak a Kínában gyártott taxikból? 

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

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

1 pont  
 

„Ha már londoni taxikat is gyártanak Kínában – márpedig tavaly erről kötött 
szerződést a Geely, Kína első nem állami autógyára –, akkor alaposan 
megváltozott a világ. Igaz, a jövőre beinduló sanghaji üzemből a taxikat nem 
Albionba exportálják, hanem a közeli ázsiai országokba, viszont feleannyiba 
kerülnek, mint az eredetiek. A brit gyártónak, a Londoni Taxi Internationalnek az 
a jó az üzletben, hogy ő is kap az olcsó kínai alkatrészből. 
… A másolt autók legnagyobb rejtélye az alacsony ár – morfondírozott a londoni 
The Economist. Igaz, kutatásra-fejlesztésre nemigen kell költeni, de az 
alapanyagokat piaci áron kell megvenni, a szériák pedig gazdaságtalanul kicsik. 
Az amerikai International Herald Tribune című napilap viszont rátalált a válasz 
egyik fontos elemére. A Geelynél az egyetemről toborzott fiatal mérnökök évi 
4600-7600 dollárnyi jüant keresnek, egy 22 éves minőségellenőr havi fizetése 
250 dollárnak felel meg, ami nyugati mércével mérve még akkor is kevés, ha 
lakásra csak havi 20 dollár megy el. 
… A növekedés igen lendületes, Kína az idén már megelőzte Japánt, és az USA 
után a világ második legnagyobb autópiacának számít. 
A kínai autóipar külföldön egyelőre a kevésbé igényes és persze a biztonság 
tekintetében is elnézőbb piacokra összpontosít, de nyilvánvaló, hogy e 
gyakorlóterepről hamar komolyabb csatamezőkre vonul fel. A Chery – a 
legnagyobb kínai autóexportőr és egyúttal az első kínai gyár, amely több mint 1 
millió kocsit állított elő – Oroszországban, Ukrajnában, Indonéziában, 
Egyiptomban és Urugayban épített gyárakat, kanadai együttműködéssel most 
készül üzemépítésre Iránban, s terveiben Argentína és India is szerepel. Sőt egy 
az idén nyáron aláírt megállapodás szerint a Chery által gyártott (Kínában 7 ezer 
dollárnak megfelelő áron kapható) A1-et, amely a Toyota Yaris kategóriájában 
versenyez, két éven belül saját márkanevével készül forgalmazni a Chrysler az 
USA-ban – feleannyiért, mint a mostani legolcsóbb modelljét, a Dodge Calibert. 
Ez lenne az USA-ban árult első kínai autó.” 

Forrás: HVG 2007. október 13. 76-81. oldal
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2. Miért olcsóbbak a kínai autók? Nevezzen meg két okot! 

−   ...................................................................................................................................  

−   ...................................................................................................................................  

2 pont  
 
3. Melyik autóipari nagyhatalom piacán jelentetik meg hamarosan a kínai autót?  

 ..........................................................................................................................................  
 
Melyik iparvidéken járulhat ez hozzá az ipari munkanélküliség növekedéséhez? 

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

2 pont  
 

4. Mi a neve az első kínai magánkézben lévő autógyárnak? 

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

1 pont  
 
5. Számítsa ki, hány jüant keres az a mérnök egy év alatt, akinek a havi keresete 500 

USD! 
1 jüan 24 Ft, 1 USD 178 Ft volt 2007 októberében. 

 
A számítást itt végezze! 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………… jüant 
 

2 pont  
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b) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt városokat! 
 

 
 

 
 
 

 Város neve 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 

10 pont  
 

18 pont  
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15. Oldja meg a hazánk régióira vonatkozó feladatokat! 
a) Írja az egyes állítások sorszámát a megfelelő régió neve után a vonalra! Vannak olyan 

számok, amelyek nem kapcsolódnak egyik megadott régióhoz sem. Karikázza be ezek 
sorszámát! 

 
1. Északról a Duna határolja. 
2. Területéhez tartozik Jász-Nagykun-Szolnok megye. 
3. Ide érkezik a legtöbb működőtőke-befektetés hazánkban. 
4. Egyik központja Szombathely. 
5. Itt található a Budai-hegység. 
6. Gazdasági központja Székesfehérvár. 
7. Területén keresztülhalad az M5-ös autópálya. 
8. Északi határának jelentős részét a Tisza jelöli ki. 
9. Két szomszédos országgal is határos. 
10. Ebben a régióban van a katolikus vallás hazai központja. 
11. Jelentős földgázkészlettel rendelkezik. 
12. Területének jelentős része az egykori nehézipari tengelyhez tartozik. 
13. Japán befektetéssel megvalósult gépkocsigyártása kiemelkedő jelentőségű. 
14. Területén található az Őrség. 
15. A hazai üzemanyaggyártás központja. 

Közép-Dunántúl:  ..................................................................  

Észak-Alföld:  ..................................................................  

Közép-Magyarország:  ..................................................................  

Nem jellemző állítások:  ..................................................................  

Mely régióra vonatkoznak a bekarikázott megállapítások?  .................................................  
16 pont  

b) Írja az a) feladatban megadott három régió nevét a térképvázlatba a megfelelő helyre! 
 

 
 

3 pont  
 

19 pont  
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16. Tanulmányozza figyelmesen a táblázatot, majd válaszoljon a kérdésekre! 
Országos fogyasztói átlagárak (Ft, július hónapban) 

 
Termék neve 2003 2005 2007 
Rövidkaraj, kg 791 1010 1070 
Tojás, 10 db 164 193 241 
Finomliszt, kg 69 70 94 

 
a) Válassza ki, mely tényezők járulhattak hozzá a táblázatban bemutatott jelenséghez! 

Karikázza be a két helyes válasz sorszámát! 
 

1. A lakosság egyre kevesebb élelmet vásárolt. 

2. Jelentősen nőtt a kereslet az élelmiszerek iránt. 

3. Emelkedtek a termelők költségei. 

4. Olcsóbb külföldi termékeket hoztak be. 

2 pont  

b) Melyik termék ára emelkedett a legnagyobb arányban 2003 és 2007 között? 

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

Támassza alá válaszát számítással! 
A számítást itt végezze! 
 
 

Hány %-os volt ez az áremelkedés? .......................................  % 

3 pont  
 
c) Fejezze be a mondatot a szókészlet megfelelő kifejezésének beírásával!  

Ha 2003-2007 között a fizetések átlagosan 10%-kal emelkedtek, akkor a fizetések 

vásárlóértéke az élelmiszerekhez viszonyítva, azaz a fizetésért vásárolható 

élelmiszerek mennyisége  ............................................................  

− nőtt 
− nem változott 
− csökkent 

1 pont  
 

6 pont  
 
 
A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont  
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 feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

 
1. 8   
2. 3   
3. 6   

 

4. 16   
5. 16   
6. 8   
7. 19   
8. 18   
9. 17   

 10. 10   

 

11. 8   
12. 11   
13. 17   
14. 18   

 15. 19   
16. 6   

ÖSSZESEN 200  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

    
      
 javító tanár  

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

   

pontszáma
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

Földrajzi ismeretek és képességek — 
feladatsor 
Írásbeli vizsgarész      

    
      
      
           

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