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 A versenyző kódszáma: 
 
 
 

   

A 2017/2018. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  
 

FÖLDRAJZ 
 

FELADATLAP 
Munkaidő: 240 perc 
Elérhető pontszám: 200 pont 

ÚTMUTATÓ 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait 
tartalmazó részt. A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, 
kizárólag a versenyző számjele (kódszám), amelyet minden munkalapra rá kell írni! 
A feladatok megoldásához íróeszközön, számológépen, vonalzón, körzőn kívül más 
segédeszköz nem használható. Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! 
A feladatlap 200 kérdést illetve feladatot tartalmaz. Az egyes feladattípusok előtt megoldási 
útmutató van, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Először 
figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, állításokat, majd gondolja át 
válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő (kijelölt) helyre! Ha bizonytalan a helyes 
válaszban, hagyja ki, és később térjen vissza rá. 
A válaszok megadásánál az útmutatóban előírtak szerint járjon el, s a megoldásokat a 
feladatnál adja meg, nincs külön értékelő lap. (A feladatok végén a „Pont:” feliratú cellát 
hagyja üresen.) Az egyes feladatok jó megoldásáért járó pontszám a feladatok leírásánál 
található. A válasz hiánya, a rossz válasz, a nem egyértelmű jelölés 0 pontot jelent. Ha 
szükséges, a megoldását javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával 
történt beírás esetén az adott feladatra nem kaphat pontot. Kérjük, hogy olvashatóan írjon, mert 
az olvashatatlan válaszokat nem értékeljük. 
………………………………………………………………………………………………….. 

A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma: 
 
 
 

 
A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

A versenyző által választott jelige a pályamunkához: …………………………………………. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be*:      igen      nem 

*A megfelelő szó aláhúzandó 
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I. Terepgyakorlati jó tanácsok (15 pont) 

 
 

Útmutató: Egyetemisták szakmai gyakorlatra utaznak júliusban különböző éghajlatú 
területekre. A terepgyakorlat előtt elhangzott tájékoztatóból kiragadott mondatokról el 
kell döntenie, hogy melyik diákoknak szóltak. A diákokat a térképen látható betűjelek 
jelképezik. Írja az állítás előtti pontozott vonalra az állításhoz tartozó betűjelet. 
 

 
 

1) ….. A hőmérséklet még éjszaka sem csökken 20 °C alá, de az esőkabátot jó lesz 
 minden nap betenni a hátizsákba.   

2) ….. Ebben a hónapban esőkre és rövidebb nappalokra lehet számítani, a korábban 
 szinte kiszáradt folyómedrek is újraélednek. 

3) …. Érdemes szúnyogriasztót és kalapra szerelhető szúnyoghálót vinni a terepmunkához. 

4) …. A gumicsizma nélkülözhetetlen lesz, és meleg ruházatot is érdemes vinni. 

5) ….. Sok tartalék elem kell az elemlámpákhoz, mert 18 óra körül lesz napnyugta és csak 
 6 óra körül kel fel újra a Nap. A sűrű, sokszintes erdőben nappal is jól jöhet a 
 lámpa. 

6) ..... Ez az időszak a nedves évszak, az utak teljesen feláznak, viszont rengeteg állatot 
 láthatnak legelni a kizöldült tájon. A ragadozó nagymacskákat csak távolról 
 figyeljék meg! 

7) ..... Ebben az évszakban a tenger felől fújó szélnek köszönhetően bőséges esőzésekre 
 kell számítani.  

8) ..... Pont az ellenkező évszakba kerülnek, mint ami itthon van, mégsem kell nagy 
 hidegre és havazásra készülniük. 

9) ..... Számítsanak arra, hogy naponta többször is változhat az időjárás, eső és 
 napsütés egyaránt lehet, gyakoriak a ködök is. 

10) ..... A hegyoldalakon a kiirtott babérerdők helyén, a teraszos rizsföldeken vízibivalyokat 
 fotózhatnak. 
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11) ..... A kopár felszínen gyűrűkbe rendeződött kőzettörmelékeket tanulmányozhatnak. 

12) ..... Ha baobab fa árnyékában akarnak tábort verni, számítsanak rá, hogy több állatfaj is 
 azt a helyet fogja alkalmasnak tartani a pihenésre! 

13) ..... Napokig túrázhatnak a hatalmas erdőben, de csak néhány fafajt fognak látni. 

14) ..... A terepen még az elbomló hulladékot sem tudják elásni, mert pár centiméteres 
 mélységben már fagyott rétegekbe ütköznek. 

15) ..… Az egykori fenyéres erdők helyén üde legelők terülnek el, a táborhely 
 kiválasztásánál ügyeljenek arra, hogy gyakoriak a tőzegmoha lápok! 

 

 

 

 

 

 

II. Keresztül-kasul Európán (15 pont) 
 
 

Útmutató: A térképen bejelölt 
szelvényhelyeket kell párosítania 
a szelvényekkel. Eggyel több 
szelvényhely van jelölve a 
térképen, mint ahány szelvény 
található. A szelvények 
magassági torzítása eltérő, 
figyelmesen nézze meg az „y” 
tengely magassági értékeit, a „0” 
a tengerszintet jelzi. A 
szelvényhelyek betűjelét írja a 
szelvények előtti pontozott 
vonalra, majd válaszoljon a 
kérdésekre a szelvényhelyek 
betűjeleinek beírásával! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PONT: 
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1. …… 
 
 
 
 
 
 
 

2. …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. …… 
 
 
 
 
 
 
 

4. …… 
 
 
 
 
 
 

5. …… 
 
 
 
 
 

6. …… 
 

.

 
 
………….. 7. Melyik szelvény érint aktív tűzhányót? 

………….. 8. Mely szelvény(ek) érint(enek) röghegységet? 

a b 
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………….. 9. Melyik szelvény érint a belföldi jégtakaró által gránitfelszínbe mélyített tómedencéket?  

…………. 10. Mely szelvény(ek) mentén fordulhat elő utóvulkáni működés? 

…………. 11. Melyik szelvény mentén volt jelentős emberi beavatkozás a jelenlegi szárazföldi 

  felszín kialakítása szempontjából? 

12. Az „1.” szelvény melyik részén lehet télen is hajózni? Húzza alá a helyes választ! 

  - az „a”-val jelölt részen 

  - a „b”-vel jelölt részen 

  - az „a”val és „b”-vel jelölt részen  

  - egyik helyen sem 

PONT:  

 
 

III. Nemzeti parkok útjain (21 pont) 
 
 

Útmutató: Egy diák naplójából olvashat részleteket. A napló elázott, ezért helyenként 
olvashatatlan lett. Írja a pontozott vonalakra a felsoroltak közül az odaillő fogalom/név 
betűjelét. Ezt követően írja a mondat mögötti négyzetekbe a térképvázlaton nagybetűvel 
jelölt nemzeti parkok közül a megfelelő betűjelet. 
 

 
1. Sétám során sok töbörrel és ……………… találkoztam a felszínen.  
  a) víznyelővel 

  b) bazaltorgonával 

  c) gejzírkúppal 

2. Megnéztem a ………….. torkolatát, ami a nemzeti park területén van.  

  a) Zagyva 

  b) Zala 

  c) Rába 
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3. A Hídi Vásárok már nem a régiek, vallotta be nekem egy pásztor, aki ……… terelgette.  

  a) hucul ménesét 

  b) bivaly csordáját 

  c) rackanyáját  

4. A barlang látogatása közben tudtam meg, hogy Magyarország leghosszabb 

 barlangrendszerében, a(z) ……………….. túrázom.  

  a) Abaligeti-barlangban 

  b) Baradla-barlangban 

  c) Pálvölgyi-barlangban 

 

5. Igaz, hogy …………. település a közelében lévő nemzeti park határán kívül esik, de jó volt 

 az ország mértani közepén állni. 

  a) Nadap 

  b) Pusztavacs 

  c) Ópusztaszer 

6. Kár, hogy az időm kevés volt, és nem jutottam el a bugaci ősborókás mellett Fülöpháza 

 környékére is, ahol megfigyelhettem volna ………………….  

  a) növényzettel alig benőtt homokbuckát 

  b) mésztufagátat 

  c) hévizes tavat 

7. Sétahajóztam a Fertőn, amelynek medencéje …………..  

  a) vetődéssel keletkezett 

  b) keletkezése óta sohasem volt kiszáradva 

  c) a legnyugatibb sztyeptó Magyarországon 

8. Örültem, hogy a nemzeti park emblémájában is szereplő, jellegzetes állatot, a  

 ………….. is megnézhettem dürgése, udvarlása közben.  

  a) túzokot 

  b) vaddisznót 

  c) vadludat 

9. A(z) …………….. település jellegzetes épületei a kástuk, a gerendaházak és a haranglábak. 

  a) bokortanya 

  b) szeres 

  c) egyutcás 

10. Megmásztam az egyik jellegzetes alakú, tetején ……………. fedett tanúhegyet. 

  a) lösszel 

  b) bazalttal 

  c) andezittel 

 

PONT: 
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IV. Forró helyek (22 pont) 

 
Útmutató: Válaszoljon a kérdésekre a megfelelő betű(k) bekarikázásával. (Minden jó 
válasz 1 pontot ér.) 
 

1. A térképvázlaton melyik betűk jelölnek sivatagot? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) A,D,F,C 

 b) A,B,C,G 

 c) A,C,D,E 

 d) A,E,D,G 

 

 

2. Melyik sivatag(ok) kialakulásában játszik szerepet tengeráramlás? Írja a megfelelő 

 nagybetű(ke)t a sor végén lévő négyzet(ek)be! 

3. Nevezzen meg egy tengeráramlást, amely szerepet játszik sivatag kialakulásában!  

 …………………………………………………. 

4. Rajzolja be a megnevezett tengeráramlás helyét és irányát a térképre!  

5. Mi igaz a térítői sivatagokra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) Sohasem esik eső. 

 b) Az északi féltekén csak nyáron eshet eső, akkor is kevés. 

 c) A passzát szél felszálló ága miatt esik kevés csapadék. 

 d) A 200 mm-t nem haladja meg a csapadék évi mennyisége. 

6. Dűnék kialakulására igaz: Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

 a) csak térítői sivatagokban alakulnak ki 

 b) a Namíb-sivatagban vannak a legmagasabb dűnék 

 c) a dűnék alakja, elhelyezkedése változhat egy év során 

 d) a dűnék szélárnyékos oldalán mindig keményebb a homokfelszín, mint a  

  szélirányban lévő oldalán 
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7. Mi jellemző a szaharai oázisokra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) Gabonát, zöldségféléket is termeszthetnek. 

 b) Az alacsony párolgás és a túlzott öntözés szikesedést idéz elő. 

 c) Jellegzetes növénye a datolyapálma és az olajpálma, amelynek minden részét  

  felhasználják a mindennapi életben. 

 d) A sok napsütésnek köszönhetően kiváló minőségű citrusféléket termesztenek. 

8. Mi jellemző a térítői sivatagokra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

 a). Területükön magas légnyomás alakul ki. 

 b) A térítőköröktől északra és délre is kiterjednek. 

 c) Vörös színű, gyenge váztalajok alakulnak ki területükön, mert az alumínium-oxidok 

  felhalmozódnak bennük. 

 d) Az afrikai sivatagok őshonos növényei a különböző kaktuszok. 

9. Mi jellemző a sivatagi vízfolyásokra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

 a) Arab területeken vádi a nevük. 

 b) Időszakosan folyik bennük víz. 

 c) Hirtelen, nagy áradások nem jellemzőek rájuk. 

 d) Vizüket minden esetben a környező hegyekből kapják. 

10. Mit jelent az elsivatagosodás? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) Egyre kevesebb eső hullik a sivatagokban. 

 b) Az oázisok területét növelik a sivatagokban. 

 c) Természeti és/vagy társadalmi okok következtében a sivatagok területe növekszik. 

 d) A sivatagok lakossága az oázisokba és a városokba vándorol. 

11. Mi jellemző a sivatagi településekre? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

 a) Tágas utcák jellemzőek fasorokkal. 

 b) A házak szorosan egymás mellett állnak, szűk utcák jellemzik. 

 c) Az épületek szétszórtan helyezkednek el a művelt parcellákon. 

 d) A házak általában világos színűek, hogy visszaverjék a napsugárzást. 

12. Melyik formakinccsel találkozhatunk sivatagokban? Karikázza be a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

   

  a)          b)     c) 

13. Sokszor mondják, hogy zenélnek a sivatag sziklái. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Válassza 

ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) A szél a homokszemcséket neki fújja a szikláknak, ami hanghatással jár. 

 b) Az erős éjszakai lehűlés következtében a sziklák felszíne megrepedezik, ami  

  hanghatással jár. 

 c) A szél süvítve fúj át a sziklák repedései között. 

 d) A sivatagi rókák vonyítását verik vissza a sziklák. 
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Szövegkiegészítés. 

Melyik, a szöveg alatt felsorolt, betűvel jelölt meghatározás illik a számozott helyekre? 

A tuaregek a Szahara nomádjai. A törzseknek és állataiknak folyamatos vándorlásra volt 
szükségük, hogy megfelelő legelőt és itatóhelyet találjanak. A tuaregek kitűnő kereskedők, 
karavánjaik hajdanán több száz, illetve több ezer tevéből is állhattak, mellyel sokféle 
kereskedelmi terméket szállítottak a Szaharában. A homokdűnék az uralkodó széljárástól 
függően állandóan vándorolnak, így sok esetben nincs állandó tájékozódási pont, melyhez 
igazodni lehetne. Nappal a …14…….., valamint éjjel, a csillagok állása mutatja az utat. A 
legfontosabb kereskedelmi árucikk, mely egy időben drágább volt, mint az arany, nem volt más, 
mint a …15………. A tuaregek ruháikat indigóval festették. A festési eljárásból adódóan az 
indigó az anyagon nem teljesen rögzített, így erősen engedi a színét. A világos bőrt, mellyel a 
tuaregek kirínak a főleg délebben a környezetükben élő, más népek közül, az indigó hamar 
megszínezi, és ˗ viseletük mellett ˗ ezért is nevezik a tuaregeket …16…… népnek.  

 

14. Hogyan tájékozódtak nappal? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) madarak vonulása 

 b) nap járása 

 c) szél iránya 

 d) tevék szaglása 

15. Melyik ez a helyben bányászott/előállított termék? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) foszfát 

 b) só 

 c) parafa 

 d) tömjén 

16. Milyen színű népnek nevezik a tuaregeket? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) fehér 

 b) zöld 

 c) kék 

 d) barna 

 

PONT: 
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V. Féligazságok a Föld körül (12 pont) 

 
 

Útmutató: Az alábbi mondatok mindegyikébe egy-egy hiba csúszott! Húzza alá a hibás 
szót/nevet/fogalmat, majd a pontozott vonalra írja azt a szót/nevet/fogalmat, amellyel 
helyettesítve helyes lesz a mondat állítása. 1-1 pont jár a hiba aláhúzásáért és a beírt 
javításért. 
 
1. A Halál-völgy (Death Valley) Földünk legmélyebb és egyben legforróbb pontja, ugyanis itt 

 mérték a legmagasabb hőmérsékletet. 

javítás: …………………………………………………………………………….. 

2. Az Alföld területén a Kárpátokból érkező jégárak rengeteg üledéket raktak le, amelyre a 

 szelek a lösz alapanyagát képező finom port szállítottak. 

javítás: …………………………………………………………………………….. 

3. Az Antarktiszról gyönyörűen látszik a troposzféra és a sztratoszféra határán kialakuló sarki 

 fény. 

javítás: …………………………………………………………………………….. 

4. A jégkorszak után a növények által megkötött hulló porból jött létre a sárgás színű, 

 finomszemcsés kőzet, a lösz, amelyen kitűnő talaj képződött. 

javítás: …………………………………………………………………………….. 

5. A hegyoldalakban kialakított szántókon a szintvonalakra merőlegesen kell szántani, hogy 

 kevésbé mosódjon le a talaj. 

javítás: …………………………………………………………………………….. 

6. A savas esők kialakulásában a szén-dioxidnak és a kén-dioxidnak van nagy szerepe; még a 

 mészkőből készített műemlékek, szobrok is károsodnak miatta. 

javítás: …………………………………………………………………………….. 

 
 
 

PONT: 
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VI. Egy osztályba járunk (15 pont) 

 

 

Útmutató: A betűkkel jelölt földrajzi neveket kell párosítania az állítások alapján. 
Minden állításhoz két név betűjelét kell írnia. Egy-egy nevet több állításhoz is kapcsolhat. 
Minden jó páros 1 pontot ér. 
 
A – Német-középhegység B – Kaukázus   C – Skandináv-hegység 

D – Balti-pajzs  E – Kongó-medence  F – Mazuri-tóvidék 

G – Rodope   H – Kárpátok   I – Kisalföld 

J – Himalája   K – Román-alföld  L – Amazonas-alföldje 

 

1. Egykorú középhegységek vagyunk.  

2. A harmadidőszakban kiemelkedett felszínünket napjainkban is formálják gleccserek.  

3. Területünket a folyók és a szél által lerakott üledékek töltötték fel.  

4. Felszínünket a belföldi jégtakaró alakította tóvidékké. 

5. Területemet örökzöld zárvatermők uralják.  

6. Csúcsaink 5000 méter fölé is emelkednek. 

7. Területünknek van olyan része, ahol legalább egy nap nem kel fel, illetve nem nyugszik le a 

 Nap.  

8. Kontinensünk legbővizűbb folyója folyik át területünkön. 

9. Van olyan része a területünknek, ahol az árnyékok dél felé mutatnak. 

10. Területünket ugyanaz a folyó töltötte fel.  

11. Fiatal hegyláncaink közt harmad-, ill. negyedidőszaki vulkáni hegységek is emelkednek. 

12. Területünkről a sarki fény jelensége rendszeresen megfigyelhető. 

13. Egész területünkről hiányzik a négy évszak.  

14. Az É.sz. 44°-tól délre fekvő területünkön időnként erős földrengések pattannak ki.  

15. Területünkön többségében magyarok lakta települések is vannak.  

  

PONT: 
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VII. Románia társadalomföldrajzi jegyei (10 pont) 

   
Útmutató: Az alábbiakban egy rövid társadalomföldrajzi leírást talál Romániáról, ám 
készítője több hibát vétett: a szövegben öt hibás állítást fedezhet fel. Keresse meg a 
hibákat és írja ezeket a szöveg alá a pontozott vonalra! Ezután írja melléjük a kijavított, 
helyes állítást! Minden megtalált hiba 1 pontot és minden jó javítás is 1 pontot ér. 

 

Keleti szomszédunk, Románia lakosságszáma több mint kétszerese hazánkénak. Hivatalos 

nyelve a román, amely az újlatin nyelvek közé tartozik. Fellelhető még többek között a magyar 

és a német nyelv használata is. A legnagyobb nemzeti kisebbséget a magyarok alkotják, akik 

javarésze egy tömbben, Székelyföldön él. Vallási jegye az országnak, hogy a lakosság körében 

a hívők többsége katolikus. 

Bányakincsei közül a szénhidrogének és az ércek emelkednek ki. Energiagazdaságában fontos 

szerepe van a széntüzelésű hőerőműveknek, a vízerőműveknek és egyetlen működő 

atomerőművének. Jelentősebb ipari városai közül egyesek a Kárpátok innenső oldalán 

fekszenek, mint például Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, mások a Kárpátok külső oldalán, 

mint például Ploesti, Pitesti, vagy a tengerparti Várna. 

Az agrárium főbb jellemzője, hogy főként kisbirtokokon, alacsony hatékonysággal termelnek. 

A melegebb alföldi területeken jellegzetes többek között a búza, a kukorica, az olajos 

növények. Az állattenyésztésre mind a hegyvidéki legeltetetés, mind az istállózó állattartás 

jellemző.  

Közlekedésföldrajzi jellemzői közül kiemelhető az északi határon húzódó Dunán zajló folyami 

hajózás, a tengeri hajózás, a nemzetközi és belföldi légijáratok (elsősorban Bukarest, de például 

Kolozsvár, Marosvásárhely), valamint a még elmaradott minőségű infrastruktúrán üzemelő 

közúti és vasúti közlekedés. 

Az ország turizmusa fellendülőben van: vonzerőt jelent a kulturális örökségen túl a számos 

természeti látnivaló (például a hegyomlással keletkezett Szent Anna-tó a Gyergyói-havasokban, 

a Tordai-hasadék a Torockói-hegységben, vagy épp a Békás-szoros a Hagymás-hegységben).  

A rendszerváltozás után ebben az országban is a többpártrendszer, a politikai demokrácia és a 

piacgazdaság nyert teret magának. Románia ezekre építve 2004-ben vált az Európai Unió 

tagjává, ám egyelőre nem tagja a Schengeni-zónának és az euróövezetnek.           

 

Hibás állítás:       Javítás: 

1. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

2. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

3. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

4. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

5. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

PONT: 
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VIII. Hol járunk? (10 pont) 

 
Útmutató: Az alábbiakban szigetországok neveit és állításokat talál. Párosítsa össze őket! 
Írja az ország sorszámát a megfelelő leírás elé! Minden jó válasz 1 pontot ér. 

 

1. Kuba     

2. Madagaszkár 

3. Ciprus 

4. Szingapúr   

5. Izland 

6. Új-Zéland 

7. Jamaica   

8. Seychelle-szigetek 

9. Fidzsi-szigetek 

10. Srí Lanka  

 

___ Szigetország Afrika partjánál, élővilága egyedi (pl. fossza, gyűrűsfarkú maki). 

___ Az Indiai-óceánban található, korábban Ceylon volt a hivatalos neve. 

___ Afrika legkisebb népességű országa, adóparadicsom. 

___ Karibi térségben fekvő szocialista ország. 

___ Az ország a névadó sziget déli részén fekszik, míg északon egy szakadár, gyakorlatilag el 

 nem ismert állam található. 

___ Szigetország a Karibi térségben, hivatalos nyelve az angol. 

___ Több száz apró csendes-óceáni szigetből áll, jelentős az idegenforgalma. 

___ Fővárosa Reykjavík. 

___ Itt található a világ második legnagyobb konténerforgalmú kikötője (2015). 

___ Szigetország a Csendes-óceánon, nevezetes őshonos kisebbség a maori népcsoport. 

 

 

 

 

PONT: 
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IX. Mennyiségi összehasonlítás (7 pont) 

 
Útmutató: Hasonlítsa össze az alább leírt jellemzők értékeit! Írja be a megfelelő 
relációjelet (< vagy >) a két állítás közötti cellába! (Minden jó válasz 1 pontot ér.) 
 

Japán lakosságszáma  
(fő, 2016) 

 Indonézia lakosságszáma  
(fő, 2015) 

Atomreaktorok száma Franciaországban 
(db, 2016) 

 Atomreaktorok száma Olaszországban 
(db, 2016) 

Venezuela kőolaj kitermelése 
(tonna, 2015) 

 Peru kőolaj kitermelése 
(tonna, 2015) 

Algéria területe (km2) 
 

 Tunézia területe (km2) 

NAFTA tagországainak száma (2017) 
 

 EFTA tagországainak a száma (2017) 

Magyarország járásainak száma (2017) 
 

 Magyarország megyéinek száma (2017) 

Magyarországi világörökségi helyszínek 
száma (2017) 

 Magyarország nemzeti parkjainak a 
száma (2017) 

 
 

 

PONT: 
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X. Európa kereskedelme (11 pont) 

 
Útmutató: Válaszoljon a táblázat után található kérdésekre, részben az alábbi táblázat 
alapján, a szükséges viszonyítások és számítások elvégzésével! (A számítást írja le a 
számításnak kihagyott üres helyre, mert csak ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért 
járó teljes pontszámot!) 
 

Európa jelentős kereskedelmi országai 
(Adatok forrása: Eurostat, World Trade Organization) 

 
Kontinens Terület 

(ezer km2) 

Népesség 

(millió fő) 
2016 

Export, áru 

(milliárd USD, 2016) 

Import, áru 

(milliárd USD, 2016) 

Németország 357,2 82,3 1340 1055 
Franciaország 551,4 67,0 501 573 

Olaszország 301,3 60,8 462 404 
Egyesült Királyság 244,8 65,1 409 636 

 

1. Mely országok külkereskedelmi egyenlege mutat negatívumot? Sorolja fel őket! (2 pont) 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Súlyát tekintve Németország a világ harmadik, az Európai Unió vezető kereskedelmi 

országa. Vajon az egy főre jutó érték is itt a legnagyobb? Számolja ki, hogy melyik országban 

a legnagyobb az egy főre eső export értéke (dollárban)! (6 pont) 

ország:……………………………………   érték:………………………… 

A számításokat itt írja le: 

 

 

 

 

 

 

3. A táblázatban szereplők közül melyik ország nem alapító tagja az Európai Közösségnek? (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Melyik ország kereskedelmi jogrendszere fog megváltozni az ún. Brexit miatt? (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Melyik Európán kívüli ország vezeti a világkereskedelmet az exportérték alapján? (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

PONT: 
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XI. Utazásszervezés (12 pont) 

 
Útmutató: Ön egy magyar utazási irodában dolgozik. Egy érdeklődő jelentkezik Önnél 
nyári utazási céllal. Szervezze meg az utazását és tegyen árajánlatot részére. Az árat 
forintban határozza meg! 
 
Kövesse végig az alábbi feladatsort, és töltse ki a megfelelő szöveggel vagy számmal az 
üres helyeket! 
 
Az érdeklődő elvárásai: Észak-Európa egyik országába szeretne utazni. Az Európai Unión és a 

Schengeni övezeten belül maradna. Euróval szeretne fizetni. 

1) Melyik ország jöhet szóba? (1 pont) 

……………………………………………………………………………………………………. 

2) Szükséges-e vízumot kiváltania? (Igen vagy nem?) (1 pont) 

……………………………………………………………………………………………………. 

3) Előre váltana költőpénzt, 80.000 forintért. A szomszédos pénzváltónál az euró árfolyama: 

vétel – 305 HUF, eladás – 320 HUF (tranzakciós költség nincs). Mennyi eurót fog kapni a 

pénzéért? (1 pont) 

………………………………………….. euró 

4) Repülővel szeretne utazni a fővárosba és kétcsillagos hotelban szállna meg 4 éjszakára. Nem 

hagyná el a fővárost. Mennyibe fog ez kerülni 310 forintos árfolyam esetében? (6 pont) 

Repülőjegy oda-vissza: 110 euró 

Szállás 1 fő/éjszaka: 50 euró, de több mint 3 éjszaka esetén 10% kedvezmény jár a teljes 

szállásdíjra. 

Az utazási iroda 3 % felárat kér a szervezésért (repülőjegy- és szállásfoglalásra). 

Teljes ajánlati összeg: ……………………………. HUF 

5) Szeretne ottléte alatt tengeren is hajózni, lesz-e rá elvileg lehetősége? (Igen vagy nem?) (1 pont) 

……………………………………………………………………………………………………. 

6) Ha minden költőpénzét elkölti, mekkora összegbe kerül a teljes utazás? (1 pont): 

………………………………… HUF 

7) Melyik főváros útikönyvét töltse le az okos telefonjára azért, hogy helyi információkkal 

rendelkezzen? (1 pont)  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

PONT: 
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XII. Garnizonvárosok (20 pont) 

 
Útmutató: Hazánkban a hadsereg (Magyar Honvédség) több városban is rendelkezik 
helyőrséggel és laktanyákkal. Ilyen városok közül válogattunk. 
Ebben a feladatban az ábra alatt található településneveket és az azokra vonatkozó 
állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településhelyekkel. 
Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Minden helyes válaszért 
1 pont jár. 
 

 
… 1. Debrecen 

… 2. Kaposvár 

… 3. Székesfehérvár 

… 4. Szolnok 

… 5. Veszprém 

… 6. Győr 

… 7. Tata 

… 8. Hódmezővásárhely 

… 9. Pápa 

… 10. Kecskemét 
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… 11. Az egykori történelmi koronázóváros, ma gazdaságilag prosperáló megyeszékhely és itt 

található a Magyar Honvédség parancsnoksága is. 

… 12. Az ide települt német autógyártó vállalat miatt is jelentős gazdasági súlyú város, amely a 

hazai és a szlovákiai ingázás kiemelkedő célpontja. 

… 13. A Zagyva és a Tisza összefolyásánál található város repülőteréről és nemrégiben 

 megnyílt repülőmúzeumáról is híres. 

… 14. A Dél-Alföldön található megyei jogú város hagyományos kerámiaipari központ. 

… 15. A Tiszántúl legnagyobb népességű városa, egyetemi központ. 

… 16. A királynék egykori városa ma a katonai légtérellenőrzés „agyközpontja”.  

… 17. Katonai repülőtere köszönhetően a közelmúltban ide települt német autógyártó óriásnak 

nemsokára kettős hasznosítású (katonai és polgári) repülőtérként üzemel tovább.  

… 18. A Gerecse lábánál található dunántúli település ma is fontos iskolaváros egyben a 

páncélos fegyvernem hazai központja. 

… 19. A megyeszékhelyen működik hazánk egyetlen hagyományos cukorgyára.  

… 20. A közép-dunántúli város katonai repülőterén egy állandó NATO alakulat állomásozik 

nehéz szállító repülőgépekkel.  

 

PONT: 
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XIII. Külföldi befektetések a gazdasági válság óta (10 pont) 

 
Útmutató: Az alábbi értékeléseket a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) készítette. 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 
„A gazdasági recesszió ellenére 2008 és 2010 között nőtt az importtőke-állomány, és 
emelkedett aránya a vállalkozások saját tőkéjében. Magyarországon 2010 végén a 
szervezetekben lévő közvetlen külföldi tőkebefektetés nagysága elérte a 16 105 milliárd 
forintot, folyó áron egytizedével volt több, mint 2008-ban. Ezáltal a külföldi tőke részesedése a 
vállalkozások saját tőkéjében két év alatt 0,6 százalékponttal 82,1%-ra növekedett. (…) 
Országosan 2008 és 2010 között a külföldi tőkeállomány növekedése és a lélekszám fogyása 
következtében az egy lakosra jutó befektetések értékösszege 11%-kal (1 613 ezer forint/fő 
szintre) emelkedett. A mutató nagysága és annak változása egyrészt jelzi a régiók között 
kialakult fejlettségbeli különbséget, másrészt érzékelteti a tőkeáramlás területi irányait. A 
legmagasabb közép-magyarországi és a legalacsonyabb dél-dunántúli érték között 2008-ban 
18-szoros, 2010-ben viszont már 19-szeres az eltérés. A mutató Közép-Magyarország mellett 
egyedül a Nyugat-Dunántúlon haladta meg az országos szintet, a rangsorban harmadik 
legfejlettebb Közép-Dunántúlon pedig már csak 81%-át érte el. Az észak-magyarországi és az 
alföldi régiók felzárkózása továbbra is várat magára, a külföldi tőkebefektetések intenzitása az 
évtized utolsó esztendejében mindhárom térségben az országos egynegyedét tette ki, akárcsak 
két évvel korábban. Így e tekintetben összességében nem változott a régiók fejlettségi sorrendje 
2008 és 2010 között. (…)” Forrás: Külföldi tőke a régiókban (KSH 2012.) 14-15.o. 
„A hazai gazdaság működésében kiemelt szerepet betöltő külfölditőke-állomány nagysága 
2010 és 2015 között hullámzóan alakult. (…) A külfölditőke-állomány 2013-ban stagnált, 
2014-ben 3,7%-kal nőtt, 2015-ben viszont 5,4%-kal, 77,3 milliárd euróra csökkent. A 2015. évi 
mérséklődés amerikai befektetések kivonása miatt következett be, ami elsősorban a gép, gépi 
berendezés gyártása ágazatot érintette. 
A 2015. végi állományadatok szerint a legtöbb tőke Hollandiából (21,7 milliárd euró) érkezett, 
az összes külfölditőke-befektetés több mint negyede. Ezt követte Németország (17,3 milliárd 
euró) és Ausztria (12,9 milliárd euró). A befektetett tőke nagyjából kétharmada e három 
országhoz köthető. Jelentős befektetőknek számítanak még Írország (6,2 milliárd euró), 
valamint az Egyesült Királyság (4,0 milliárd euró) gazdasági szereplői. 
A gép, gépi berendezés gyártása ágazat drasztikus visszaesésének következtében a 
tőkeállomány tizede áramlott a feldolgozóiparba. Továbbra is kiemelt célpont volt a 
járműgyártás (4,3 milliárd euró), a gyógyszergyártás (2,8 milliárd euró), valamint az 
elektronikai ipar (2,5 milliárd euró). E három feldolgozóipari ágazat nagy arányban részesedett 
hazánk ipari termeléséből, részben ennek is a következménye a feldolgozóipar magas fokú 
exportorientációja. A legnagyobb mértékű tőke a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység 
nemzetgazdasági ágban (18,4 milliárd euró) halmozódott fel, de a pénzügyi szolgáltatások 
(14,0 milliárd euró),(…) valamint a kereskedelem (8,0 milliárd euró) is számottevően 
részesedett a tőkeállományból. 
2015 végén a magyar gazdasági szereplők 31,9 milliárd eurónyi befektetett tőkével 
rendelkeztek külföldön, ez közel duplája a 2010. évinek. A nagymértékű növekedés elsősorban 
közép-amerikai (2015. végi állomány 9,4 milliárd euró), izraeli (4,2 milliárd euró) és belgiumi 
(3,2 milliárd euró) invesztícióknak köszönhető. Az előbb említetteken kívül további 
kiemelkedő célország Ciprus (2,5 milliárd euró), Horvátország (2,2 milliárd euró) és Szlovákia 
(2,0 milliárd euró). 
Az ágazati bontást tekintve a legnagyobb tőkeállomány (9,7 milliárd euró) az egyéb kiegészítő 
üzleti szolgáltatás szakágazatban, valamint a pénzügyi szolgáltatásokban (6,9 milliárd euró) 
volt. A magyar gazdasági szereplők számottevő értékben invesztáltak tőkét még a 
gyógyszergyártásba (4,3 milliárd euró), a bányászatba (2,6 milliárd euró), illetve a 
kereskedelembe (1,6 milliárd euró).” Forrás: Magyarország 2016.(KSH 2017.) 133-134.o. 
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1. Melyik hazai régióban a legmagasabb az egy főre jutó tőkebefektetések értéke? (1 pont) 

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

2. Fogalmazza meg ennek a fő okát? (1 pont) 

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

3. Melyik hazai régió a második a képzeletbeli rangsorban az egy főre jutó 

tőkebefektetéseket tekintve? (1 pont) 

………………………………………………………………………………………… 

4. Tanulmányai alapján mit gondol melyik feldolgozóipari alágazatba (!) érkezett a 

legtöbb tőkebefektetés ebben a régióban? (1 pont) 

………………………………………………………………………………………… 

5. Melyik gazdasági ágazat a legnagyobb tőkevonzó képességű ma hazánkban? Húzza alá 

a megfelelő választ! (1 pont)  

primer – szekunder – tercier 

6. Melyik országból érkezett hazánkba 2015-ig a legtöbb külföldi működő tőke? (1 pont) 

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

7. 2010-ben közelítőleg hány %-át tette ki a magyar befektetők külföldi tőkeállománya a 

hazánkban befektetett külföldi tőkének a szöveg információi alapján? (Összesen 4 pont) 

(A számításában 1 euro 300 forintnak feleljen meg! A számításokat is írja le a 

számításnak kihagyott üres helyre, mert csak ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért 

járó teljes pontszámot!) 

Százalék (egy tizedesjegyig) (1 pont):........................ 

A számítását itt írja le (3 pont): 
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XIV. Az ingázás általános és területi jellemzői hazánkban! (10 pont) 

 
Tanulmányozza az alábbi ábrákat és táblázatot! Elemezze, hogy melyek voltak a fő általános 
tendenciák, változások az aktív keresőket és a naponta ingázókat tekintve 1980-tól! Mutassa be, 
hogy milyen járási és települési összefüggések fedezhetőek fel 2011-ben a kiemelt statisztikai 
mutatók és a térkép alapján! 
 

Helyben lakó, dolgozó, valamint ingázó népesség száma és aránya hazánkban 

Összesen - aktív 
kereső (fő) 

Helyben lakó és 
dolgozó (fő) 

Naponta ingázó 
(fő) 

Naponta ingázó a 
foglalkoztatottak 
százalékában (%) 

1980 

5 065 655 3 848 516 1 217 139 24 

1 990 

4 524 972 3 380 216 1 144 756 25,3 

2001 

3 690 269 2 588 264 1 102 005 29,9 

2 011 

3 942 723 2 545 198 1 340 831 34 

Alapadatok forrása: KSH Népszámlálás 2011 
 

Ingázási különbözet hazánk járásaiban 2011. (ezer főre vetítve) 
 

 
A térkép forrása: KSH honlap Interaktív grafikonok és térképek 
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A bejáró foglalkoztattak 
száma - a TOP 10 város 

hazánkban 2011. (fő) 

1 Budapest 225518 

2 Székesfehérvár 30829 

3 Győr 30281 

4 Miskolc 25704 

5 Debrecen 21575 

6 Pécs 18437 

7 Nyíregyháza 17719 

8 Szeged 16720 

9 Szombathely 16008 

10 Zalaegerszeg 14639 

Adatok forrása: Az ingázás kiemelt célpontjai KSH 2016. 
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XV. A hazai népesség földrajza (10 pont) 

 
Útmutató: A hazai népesség általános és területi jellemzői kapcsán fogalmaztunk meg 
állításokat. Az egyes állításokról el kell döntenie, hogy igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, 
írjon „I” betűt, ha hamis, írjon „H” betűt az állítás sorszáma elé a pontozott vonalra! 
Minden jó válasz 1 pontot ér. 

 

...... 1. A hazai népesség az 1950-es évek óta folyamatosan csökken, a 2011-es népszámlálás 

alapján az értéke már 10 millió fő alatti. 

...... 2. Hazánkban napjainkban markáns férfitöbblet mutatható ki, mert születéskor átlagosan 

nagyobb arányban születnek fiúcsecsemők. 

...... 3. Az elöregedés Magyarország egyik kiemelkedő társadalmi kérdése és problémája, 

kiemelt példaként említhető Budapest vagy az aprófalvas térségek helyzete. 

...... 4. Hazánkból az elmúlt másfél évtizedben főleg gazdasági célból, elsősorban 

Németországba, Ausztriába és Nagy-Britanniába vándoroltak ki a magyar 

állampolgárok. 

...... 5. Hazánkban a legnagyobb népességkoncentráció és így népsűrűség Budapest és 

agglomerációjában mérhető, hiszen itt mintegy 2,5 millió ember él viszonylag kis 

területen. 

...... 6. Magyarország népsűrűségének értéke a legutóbbi népszámlálás alapján 205 fő/km2, 

amely járásonként jelentős különbségeket mutat. 

...... 7. A munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek az aktív népességhez viszonyított aránya 

valamely földrajzi egységen belül egy adott időpontban. 

...... 8. A munkanélküliségi ráta Magyarországon a rendszerváltás óta két ízben emelkedett 10% 

fölé, először a rendszerváltás utáni, majd a 2008˗2009-es gazdasági válság hatására. 

...... 9. Az eltartottak közé tartoznak az öregségi és rokkant nyugdíjasok valamint a 

háztartásbeliek. 

..... 10. Az aktív keresők aránya a hátrányos helyzetű térségekben például Komárom˗Esztergom 

és Vas megyékben a legalacsonyabb. 
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Dolgozatát beadta: ……………. óra ………. perckor 

 

 

A felügyelő tanár aláírása: ……………………………………. 

 

 

Összpontszám: …………… 

 

Az értékelő bizottsági tag aláírása: ……………………………......................... 

 
Ellenőrző bizottsági tag aláírása:  ……………………………. 
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