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I. FELADATCSOPORT 

 

I.1. Párosító (15 pont) 

1. A, H 

2. C 

3. I 

4. E 

5. J 

6. F 

7. H 

8. E 

9. D 

10. C, D 

11. B 

12. I 

13. E 

14. B 

15. F 

 

I.2. Számítási feladat (5 pont) 

a) a Déli-sarkon (1 pont) 

b) az Északi-sarktól 55,0-55,1 km-re (vagy az ész. 89º29’-89º32’ között) (4 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.3. Kiegészítés és rajzos feladat (20 pont) 

 

Erie-tó (1)  

Ontario-tó (2) 

Niagara-vízesés 

Labrador-félsziget (3) 

tundra  

Yellowstone Nemzeti Parkot (4) 

gejzíreket  

[Cascade-hegység (5)] 

alábukó/szubdukáló  

Colorado folyó (6) 

Grand Canyont 

Sziklás-hegység (7)  

Préri  

delta/madárláb 

 

 
 

 

 

 

I.4. Hibakutatás (20 pont) 
A Szaharán egy karavánhoz csatlakozva keltem át. Vezetőnk egy a sivatagot jól ismerő a törzsre 

jellemző kék öltözetet viselő maori férfi volt. A tevékre felpakolták a málhát, szerencsére nekem is 

jutott egy teve, így nem kellett egész végig gyalogolnom. A teve két púpja között nem volt igazán 

kényelmes az ülés. Utunk első szakasza a szél által kialakított vádiban vezetett. Kikapaszkodva a 

vádiból egy homoksivatagot, helyi nevén hammadát kereszteztünk. Az óriási dűnékre a szélárnyékos 

oldalon kapaszkodtunk fel, mert ott nem süllyedt a tevék lába mélyen a homokba. A Baktérítőt 

keresztezve eszembe jutott, hogy a monszunszél itt leszálló ágának köszönhető a nagy szárazság. Éjjel 

a csillagok alapján tájékozódtunk, a Dél Keresztje egyértelműen mutatta az északi irányt. Egyik nap 

megérkeztünk egy oázisban, ahol a banánfák árnyékában töltöttük a déli órákat. Elértük a sivatag 

északi peremét, ahol a Száhel kopár legelői húzódnak. 

 

Hibás állítás:     Javítás: 

1. maori     tuareg 

2. két púpja között    púpján 

3. szél      víz 

4. hammadát     erget 

5. szélárnyékos    szélfelőli 

6. Baktérítőt     Ráktérítőt 

7. monszunszél    passzátszél 

8. Dél Keresztje    Sarkcsillag  

9. banánfák     datolyapálmák  

10. északi     déli 

 

 

 

 



 

II. FELADATCSOPORT 

 

II.1. Rajzos feladat (5 pont) 

  
Hibák: 

1. A Csád-tó ÉNy-ra csúszott a Szaharába 

2. A Nigernek megfordult a folyásiránya, rossz helyen torkollik az óceánba. 

3. Az Egyenlítő északra tolódott (10 fokot) 

4. A Viktória-tó délebbre került/a Viktória-tó nincs kapcsolatban a Nílus vízrendszerével. 

5. Madagaszkár helyére Izland került. 

 

II.2. Párosító (10 pont) 

1. feladat 

A. Nyugati-Ghátok 

B. Dekkán 

C. Hindusztáni-alföld 

D. Himalája 

E. Tibet 

F. Tien-san 

síkságtípus ("a"): mélyföld 

2. feladat 

a) F 

b) B 

c) C  

 

II.3. Párosító, reláció, igaz-hamis (15 pont) 

 

1. feladat 

A   karrmező 

B   víznyelő 

C   karsztforrás/forrásbarlang 

D   cseppkő-oszlop 

E   barlangi patak 

 



2. feladat 

A karsztos oldás erőssége talajjal fedett 

területen 
> 

A karsztos oldás erőssége csupasz 

sziklafelszínen 

A karsztosodás mértéke szubtrópusi 

monszun területen 
> 

A karsztosodás mértéke szélsőséges 

szárazföldi éghajlaton 

Az oldás erőssége gipsz és sókőzeteken > Az oldás erőssége mészkövön 

Az oldás erőssége dolomiton < Az oldás erőssége mészkövön 

A légkörből felvett CO2 oldó hatása < A talajból felvett CO2 oldó hatása 

 

3. feladat 

a) 2 

b) 2 

c) 1, 3 

d) 1, 2 

e) 1, 4 

 

II.4. Eldöntendő kérdés (10 pont) 

1. Antarktisz (jégtakaróval) / Ázsia 

2. Fertő 

3. Hawaii/Kauai 

4. Mamut-barlangrendszer/Mammoth-barlang 

5. Oroszország 

6. Andok (Chile, 9,5 1960. május 22.) 

7. Svájc 

8. Brit-sziget/Fő-sziget (218 595 km²) 

9. Volga 

10. Chile (Ojos del Salado) 

 

  



III. FELADATCSOPORT 

 

III.1. Rajzos feladat (20 pont) 

Törökország 

Isztambul (A) 

Irán 

Teherán (B) 

Kuvaitváros (C) 

Szaúd-Arábia 

Mekka (D) 

Rijád (E) 

Irak 

Bagdad (F) 

Izrael 

Jeruzsálem (G) 

Szíria 

 

Jó helyre (ponthoz) írt betűjelek: 

 
 

III.2. Hibakutatás (10 pont) 

2013-ban az Európai Unió újabb országgal bővült, Horvátországgal, és így immár 27 tagja 

van az integrációnak. Horvátország államformája köztársaság. Egykoron Jugoszlávia részét 

képezte, a hat tagköztársaság mellett a két autonóm tartomány egyike volt a II. világháború 

után. 1991-ben kiáltották ki függetlenségét. Az ország lakosságszáma meghaladja a 4 millió 

főt. Hivatalos nyelve a horvát. Szomszédai Szlovénia, Magyarország, Szerbia, Bosznia-

Hercegovina, valamint Montenegró. Délnyugaton a Tirrén-tengerrel határos. Fővárosa és 

egyben legnagyobb lélekszámú városa Zágráb. Ezen kívül két városának lélekszáma haladja 

meg a 100 ezer főt: Split és híres kikötővárosa, Trieszt. Az ország idegenforgalma jelentős, 

Magyarországról is sok turista keresi fel évről-évre az ország tengerpartját, bár gépkocsival 

Budapesttől a horvát tengerpartig több szakaszon nem vezet autópálya. Egyik híres látnivalója 

a Világörökség Listán szereplő Plitvicei-tavak. 

 

 

 

 



Hibás állítás:       Javítás: 

1. 27 tagja van  az integrációnak .   28 tagja van az integrációnak 

2. a két autonóm tartomány egyike volt   a hat tagköztársaság egyike volt 

3. Tirrén-tengerrel határos     Adriai-tengerrel határos 

4. híres kikötővárosa, Trieszt    híres kikötővárosa, Fiume/Rijeka 

5. Budapesttől a horvát tengerpartig több   Budapesttől a horvát tengerpartig  

    szakaszon nem vezet autópálya       végig autópálya vezet 

 

III.3. Számítási feladat (11 pont) 

1. feladat 

Spanyolország  1 pont 

2. feladat 

Legnagyobb értékkel bíró ország: Franciaország 1 pont 

Legkisebb értékkel bíró ország: Hollandia  1 pont 

3. feladat 

Eredmény: 9,7% / 9,6% 

Visegrádi négy ország beazonosítása: CZ (Csehország), HU (Magyarország), PL 

(Lengyelország), SK (Szlovákia)  1 pont 

Országonként a foglalkoztatottak vagy foglalkoztatottak és munkanélküliek számának 

együttes kiszámítása 4x1 pont : 

Pl. foglakoztatottak: 

CZ: 354 • 100 / 6,7 - 354 ≈ 4930 

HU: 468 • 100/ 10,9 - 468 ≈ 3826 

PL: 1723 • 100 / 9,7 - 1723 ≈ 16 040 

SK: 368 • 100 / 13,5 - 368 ≈ 2358 

vagy 

foglalkoztatottak és munkanélküliek együttesen: 

CZ:  6,7%    --- 354   100% --- x  x ≈ 5284 

HU: 10,9% ---  468   100% --- x x ≈ 4294 

PL:  9,7%   --- 1723  100% --- x x ≈ 17763 

SK: 13,5% ---  368    100% --- x x ≈ 2726 

A munkanélküliek számának összeadása 1 pont: 

354 + 468 + 1723 + 368 = 2913 

A foglalkoztatottak vagy foglalkoztatottak és munkanélküliek számának összeadása 1 pont: 

foglalkoztatottak: 

4930 + 3826 + 16040 + 2358 = 27 154  

vagy 

foglalkoztatottak és munkanélküliek: 

5284 + 4294 + 17763 + 2726 = 30 067 

A végső érték kiszámítása 1 pont: 

2913/(2913+27154) • 100 = 9,7% 

vagy 

2913/30067• 100 = 9,7% 

(Számítások közbeni kerekítések mellőzése miatt 9,6% is kijöhet kerekített 

végeredményként.) 

 

 

 

 

 

 



III.4. Párosítás (9 pont) 

1. C 

2. I 

3. C 

4. R 

5. B 

6. C 

7. B 

8. X 

9. I 

 

 

IV. FELADATCSOPORT 

 

IV.1. Rajzos feladat (20 pont) 

1. B 

2. F 

3. H 

4. J 

5. D 

6. A 

7. I 

8. G 

9. E 

10. C 

 

11. A 

12. H 

13. G 

14. I 

15. J 

16. E 

17. C 

18. B 

19. F 

20. D 

 

IV.2. Esszé (10 pont) 

- Magyarország lakónépessége az elmúlt három évtizedben folyamatosan csökkent, 

jelenleg 10 millió fő alatti. (1 pont) 

- Az élveszületések száma fokozatosan és jelentősen csökkent (az 1980-as évtizedben volt 

a legnagyobb), míg a halálozások értékei folyamatosan meghaladták az élveszületések 

számát, és különösen az 1990-2000. közti évtizedben igen magas értéket vettek fel. Az előbbi 

tendencia egyik fontos következménye a népesség elöregedése. (3 pont) 

- Így a természetes fogyás folyamatosan jelen volt és van az országban az 1980-as 

évtizedtől. Ugyanakkor a legnagyobb értéket 2001 és 2011. közt vette fel, köszönhetően a 

gyorsan csökkenő gyermekvállalásnak, és a kisebb mértékben mérséklődő halálozási 

adatoknak. (2 pont) 

- Ezt a képet részben befolyásolni tudta, de jelentősen mérsékelni nem volt képes a 

vándorlási különbözet a rendszerváltozás előtti évtizedben negatív, utána pozitív előjellel. (1 

pont) 



- Így a tényleges fogyás a rendszerváltozás előtti évtizedben volt a legnagyobb 

köszönhetően a természetes fogyásnak és a majd 200 ezer fős negatív vándorlási 

különbözetnek. (1 pont) 

- Ugyanakkor a rendszerváltozás után Magyarország összességben befogadó országgá 

vált, így az elmúlt két évtizedben a hazánkban a külföldről betelepedő népesség valamelyest 

mérsékelte a természetes fogyásból eredő népesség-veszteséget. A tényleges fogyás a 

legkisebb értéket az 1990-2000. közti időszakban vette fel, azóta újra emelkedett ez a 

szám (2 pont).  

- Kapcsolódó ismeretek (például Magyarország a IV. népesedési szakaszban van), bizonyos 

konkrét példák, okok (például élveszületések, halálozások változásainak okai), kapcsolódó 

kiegészítő információk említése. (maximum 2 pont) 

IV.3. Szövegelemzés (10 pont) 

a. Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl (3 pont) 

b. Növénytermesztés (1 pont) 

c. Gépipar, vegyipar (2 pont) 

d. Bács-Kiskun, Békés, Csongrád (3 pont) 

e. Nyugat-Dunántúl (1 pont) 

 

IV.4. Igaz-Hamis (10 pont) 

1. H 

2. I 

3. H 

4. I 

5. I 

6. I 

7. H 

8. H 

9. I 

10. H 

 

 

Összesen 200 pont.  

Több jó válaszra az alábbi jel utal: / (bármelyik leírt szó megfelelő a felsoroltak közül) vagy a 

javítókulcs szövegében olvasható, ha több megoldás is jó. 


