
 

Oktatás i  Hivatal  Kódszám: 

    

A 2018/2019. 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! 

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 Kódszám: 

 

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

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

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

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

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

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

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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I. Keresztrejtvény (12 pont) 

Nyughatatlan Föld 

 

Útmutató: Töltse ki a rejtvényt az alábbiak szerint: tíz fogalom/név meghatározását 

olvashatja, találja ki az egyes fogalmakat/neveket, majd írja be a számnak megfelelő 

sorba! Egy-egy fogalom/név annyi betűből áll, ahány üres cella van az adott sorban. Egy 

cellába csak egy betű kerüljön! 

Ha kitöltötte a rejtvényt, akkor a szürke színű függőleges oszlop betűiből egy újabb 

fogalmat olvashat össze, amelyet írjon a megfejtés után a pontozott vonalra! Minden 

helyes válasz 1 pontot ér. 

 

1. Kőzettestek elmozdulásának egyik következménye. 

2. Az óceáni kéreg növekedésének helye.  

3. Kőzetlemez kb. 45 °-os szögben a felszín alá bukó sávja.  

4. A földrengés magnitúdóját mérő skála.  

5. Nevéhez kötjük a kontinensek vándorlásának felismerését. 

6. Semleges típusú magmából kialakult kiömlési kőzet. 

7. Heves robbanások és lávaömlések váltakozásából kialakult domborzati forma. 

8. Robbanással vagy beszakadással kialakult vulkáni forma. 

9. Tengerrengések idézhetik elő. 

10. A kőzetlemezek mozgását leíró elmélet. 

 

1.                      

2.                      

3.              -        

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

 

 

11. Megfejtés (szürke oszlopban):  ...............................................  

 

12. Fogalmazza meg, hogy mit jelent ez a fogalom!  ................................................................  

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

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

  PONT: 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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II. Kiegészítés (10 pont) 

Utazás 

 

Útmutató: Írja a pontozott vonalra a hiányzó kifejezéseket, neveket, fogalmakat! 

Minden beírt jó válasz 1 pontot ér. 

 

Afrika területén utazunk, június 21-én a Nap merőlegesen a fejünk felett delel, innen tudjuk, 

hogy a ……………………………….………….n (1.) vagyunk. Ez a terület az év nagy 

részében a …………………………(2.) szélrendszer ………………………..(3.) ágának 

uralma alatt áll. Ebben az időszakban viszont esők is előfordulhatnak. Utunkat időszakos 

vízfolyások medrei keresztezik, a helyiek ezeket …………………….nak/nek (4.) nevezik. 

Délkelet felé haladunk terepjáróinkkal, mindenfelé homokdűnéket látunk, amelyeket a 

…………………..………….. (5.) formál napjainkban is. Következő nap elérjük a kontinens 

leghosszabb folyóját, a ……………………...…………..t (6.). A folyó vízszintje 

………………………(7.), mert a(z) ……………………………………..…..(8.) területén 

eredő forrásága, ilyenkor ……………………. (9.) vizet szállít, az ottani 

…………………..………….(10.) évszak miatt.  

 

 

 

  

PONT: 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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III. Idegenforgalmi hirdetések (8 pont) 

 

Útmutató: Egy utazási iroda természeti látnivalókhoz szervez túrákat. A föld alatti 

látnivalókat is népszerűsíti oldalán, viszont a hirdetésekből kimaradtak a helyszínek 

nevei. Olvassa el a hirdetéseket, majd a szövegdobozban felsorolt nevek közül válassza ki, 

hogy melyikre illik a leírás, és annak nevét írja a hirdetés utáni pontozott vonalra! 

Figyelem, eggyel több név van a szövegdobozban, mint ahányat fel kell használni! Minden 

beírt jó válasz 1 pontot ér. 

 
 

              

 

1. Ha látni akarja Magyarország legnagyobb cseppkövét, látogasson el ide!  

 ………………………………………………………………………………………. 

2. Nem bírja a nyári meleget? Jeges környezetbe vágyik? Jöjjön velünk a föld alatti jégvilágba! 

 ………………………………………………………………………………………. 

3. A leghosszabb magyarországi barlangrendszerben szeretne gyerekével túrázni? Ne 

tétovázzon, jöjjön velünk akár a kiépített, akár a csak overallban, barlangász felszereléssel 

bejárható üregrendszerbe! 

 ………………………………………………………………………………………. 

4. Szereti a vízitúrát, de nem bírja a napsütést? Itt a megoldás, csónakázzon velünk a föld alatti 

vizeken! 

 ………………………………………………………………………………………. 

5. Gyógyulni vágyik a cseppkövek között? Élvezze a kalciumban gazdag tiszta levegőt, és a 

96 %-os páratartalmat! 

 ………………………………………………………………………………………. 

  

Pálvölgyi-barlangrendszer Flint-Mamut-barlangrendszer, 
 

Dobsinai-barlang   Krubera-Voronja-barlang, 
 

Tapolcai-tavasbarlang Fertőrákosi kőfejtő,  

 

Abaligeti- barlang Baradla-barlang 

 

Anna-barlang 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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6. Szeret színházba járni? Tegye ezt nyáron, a természetben, az ősmaradványokban gazdag 

harmadidőszaki mészkőbe mélyített üregrendszerben! 

 ………………………………………………………………………………………. 

7. Jól képzett barlangászok figyelmébe ajánljuk extrém túránkat, ahol a Föld legmélyebb 

barlangjában kíséreljük meg elérni a karsztvízszintet, több mint 2 kilométeres mélységben. 

 ………………………………………………………………………………………. 

8. Nem kell speciális barlangi ismeret, csak útlevél, hogy részt vegyen a Földünk leghosszabb 

barlangrendszerébe szervezett túránkon! 

 ………………………………………………………………………………………. 

PONT: 

 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  

 

OKTV 2018/2019 6 2. forduló 

IV. Számítási feladat (12 pont) 

 

Útmutató: Az ábra segítségével válaszoljon a kérdésekre! Minden jó válasz 1 pontot ér. 

Kirándulni megy egy hegységbe. A hegy lábától a szintkülönbség felét felvonóval küzdi le, 

majd onnan gyalog indul a hegy csúcsára. A túra megkezdése előtt megnézi az indulási állomás 

(A) meteorológiai adatait. Nyugati szél fúj, a levegő hőmérséklete 25 °C, a levegő 

vízgőztartalma 9 g/m3. 

 

 

 

 

1. Hány méteres tengerszint feletti magasságban indul el a felhőképződés? ….…………… 

2. Mekkora szintkülönbséget kell gyalog leküzdenie a csúcsig? …………………………… 

3. A levegő felemelkedése során hány °C-on válik telítetté? ….……………..…………. 

4. Hány °C-os lesz a levegő a 2500 m magas csúcson? ….…………………..……………. 

5. A túrázás közben szükség lehet-e esőkabátra? Indokolja meg válaszát! ……………………. 

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

6. A hegység keleti oldalán, a hegy lábánál hány °C lesz a levegő hőmérséklete? ……………. 

7. Hogy hívják általában a hegység keleti oldalán kialakuló szelet?  ……………………. 

  

A levegő hőmérséklete °C -25 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 40 

A lehetséges max. 

vízgőztartalom g/m3 
0,7 1,5 2 5 7 9 13 17 23 30 52 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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A túra két helyszínén, a helyi meteorológiai állomáson mért értékeket diagrammal 

szemléltették. Írja a diagramok mellé annak a helyszínnek a betűjelét (A, B), amelyikre a 

diagram vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre! 

 

 

 

 8. …….. helyszín 

9. ……… helyszín 

10. Mennyi csapadék hullott júliusban az „A” helyszínen? ………………….. 

11. Mennyi csapadék hullott júniusban a „B” helyszínen? …………………. 

12. Miért eltérő a két helyszínen a csapadékmennyiség? ……………………………...………. 

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

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

 

PONT: 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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V. Geológiai tanösvény (12 pont) 

 

Útmutató: Geológusok földtani tanösvényt szeretnének létrehozni egy település 

határában, ahol az ország földtani érdekességeit, kőzeteit mutatnák be. A kérdések utáni 

válaszlehetőségek közül válassza ki az egyetlen helyes választ és karikázza be az előtte álló 

betűjelet! 

 

Az első állomáson egy olyan kőzetet helyeztek el, amelyben nagy ásványi szemcsék láthatók, 

színét szürkés, sárgás és rózsaszínű ásványok adják. 

1. Melyik hazai képződmény áll ebből a kőzetből? 

 A. A Bükkalja kaptárkövei. 

B. A Velencei-hegység gyapjúzsákjai. 

 C. A Badacsony orgonái. 

 D. A balatonkenesei partfal. 

2. Melyik hegy/hegység áll főként ebből a kőzetből? 

A. Az Etna Szicíliában.  

B. Hawaii tűzhányói. 

C. A Magas-Tátra. 

D. A Dinári-hegység. 

A második állomáson egy sárgás színű, kézzel morzsolható kőzetet ismerhetnek meg a 

látogatók. 

3. Melyik mondat szerepelhet az ismertető táblán? 

 A. Ennek a kőzetnek az anyaga sekély tengerben rakódott le. 

 B. A kőzet kialakulása vulkáni működéshez kötődik. 

 C. E fiatal kőzet a jégkorszak idején képződött.  

D. E kőzet csak Magyarországon fordul elő. 

4. Magyarország melyik tájegységén jellemző ez a kőzet? 

 A. A Soproni-hegységben. 

 B. A Mezőföldön. 

 C. A Kiskunságban. 

 D. A Bükkben. 

A harmadik állomáson sötétszürke színű, kemény, homogén megjelenésű kőzet látható. 

5. Honnan hozhatták ezt a kőzetet? 

 A. A Ság-hegyről. 

 B. A Gellért-hegyről. 

 C. A Gerecséből. 

 D. A Bükkből. 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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6. Hogyan keletkezett ez a kőzet? 

 A. Gránit átalakulásával. 

 B. Homokkő mállásával. 

 C. Vulkáni működés eredményeként. 

 D. Mély tengerben ülepedett le az anyaga. 

7. Hol nem gyűjthetnénk hasonló kőzetet külföldön? 

 A. Izlandon. 

 B. A Dekkánon. 

 C. A Hawaii-szigeteken. 

 D. A Dél-kínai-hegyvidéken. 

A negyedik állomás ismertető tábláján egy gyűrődés látható. 

8. Melyik mondat szerepelhet az ismertető táblán? 

 A. Ez a forma a már megszilárdult kőzetrétegek elmozdulása során alakul ki. 

 B. Hegységképződés során nagy mélységben jön létre a gyűrődés.  

 C. Ezt a formát az oldalirányban elmozduló kőzetlemezek alakítják ki. 

 D. A középidő előtt nem alakulhatott ki ilyen forma. 

9. Hol fényképezhették ezt a formát? 

 A. A Mátrában. 

 B. Az Etióp-magasföldön. 

 C. A Finn-tóvidéken. 

 D. Az Alpokban. 

Az ötödik állomáson kiállított kőzet sósavval lecseppentve pezseg. 

10. Honnan nem származhat ez a kőzet? 

 A. A Keszthelyi-hegységből. 

 B. A Bükk-hegységből. 

 C. A Gerecséből. 

 D. A Velencei-hegységből. 

11. Melyik mondatot nem írhatják az ismertető táblára, mert helytelen? 

 A. Ebben a kőzetben barlangok alakulnak ki. 

 B. Tengeri eredetű üledékes kőzet. 

 C. A Gerecse márványbányáiban fejtik. 

 D. Az ilyen kőzetből álló felszíneken kevés a felszíni vízfolyás. 

12. Melyik kőzettípusba tartozó kőzet nem szerepelt a bemutatott táblákon? 

 A. Átalakult kőzet. 

 B. Vulkáni kiömlési kőzet. 

 C. Mélységi magmás kőzet. 

 D. Üledékes kőzet. 

PONT: 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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VI. Trekking a hegyek világában (20 pont) 

 

Útmutató: Írja a betűkkel jelölt hegységek nevét a megfelelő pontozott vonalra! Olvassa 

el az állításokat és írja az állítások előtti pontozott vonalra a megfelelő hegység betűjelét! 

Minden állítás elé egy hegység betűjelét kell beírni. Figyelem, egy-egy nevet több 

állításhoz is kapcsolhat és nem minden hegységhez tartozik állítás! Minden jó válasz 1 

pontot ér. 

 

 
 

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

C: …………………………………………… D: ……………………………………….. 

E: …………………………………………… F: ……………………………………….. 

G: …………………………………………… H: ……………………………………….. 

I: …………………………………………… J: ……………………………………….. 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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….. 1. Aboriginal nyomkeresővel jártuk a hegység eukaliptusz erdőit.  

….. 2. Terepjáróval mentünk fel a hegység rézbányáihoz, ahol a bányászok életét állandóan 

veszélyeztetik a földrengések.  

….. 3. Fárasztó túránk után jót fürödtünk az egykori kráterben kialakult Szent Anna-tó hűs 

vizében.  

….. 4. A Föld legmagasabban elterülő, hajózható tavát is felkerestük. 

….. 5. Az idős, lepusztult hegység megfiatalodott a közeli fiatal lánchegység felgyűrődése 

idején. A medvék elleni paprika sprayt sem hagytuk otthon. 

….. 6. Csomagjainkat lámák vitték fel a Machu Pichu romjaihoz. 

….. 7. Túránkon átléptük a sarkkört, rövid éjszakánkat egy számi sátorban töltöttük. 

….. 8. Két hetes túránk során többször jártunk 5000 m fölött, serpa vezetőnknek ez a magasság 

nem okozott gondot, hiszen magasabb csúcsokra szokott túrákat vezetni. 

….. 9. Egy hazánkhoz közeli gleccseren túráztunk, ahol a gleccserek gyors visszahúzódását is 

megfigyelhettük, hiszen táblák jelezték az ösvény mentén, hogy évekkel ezelőtt hol 

végződött el a gleccser. 

….. 10. Egy hetes túránk során kereszteztük a hegység négy jellegzetes vonulatát, így jártunk 

homokkő, mészkő, gránit és vulkáni hegyekben is, de egyszer sem jutottunk 2700 m 

fölötti magasságba.  

PONT: 

 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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VII. Hibakutatás (20 pont) 

Utazási napló hibákkal 

 

Útmutató: Egy utazó naplójából olvashat részleteket. A szövegben tíz 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 1 pontot ér. 

 

Ázsiai utamat Indiában kezdtem. A fővárosból dél felé utaztam a Himalája irányába. A július 

nem a legjobb időpont az utazásra, mert ilyenkor a tenger felé fújó monszun sok csapadékkal 

öntözi e vidéket. Az utak ennek ellenére zsúfoltak, az emberek mellett a buddhisták szent 

állatait, a mindenfelé mászkáló teheneket is kerülgetni kellett autónkkal. A Himalája hatalmas, 

a variszkuszi hegységképződés idején felgyűrődött láncai között utaztam tovább. A hatalmas 

gyűrődéseket szemlélve eszembe jutott, hogy egy könyvben azt olvastam, hogy e gyűrődések 

egy óceáni és egy szárazföldi lemez ütközésének következtében alakultak ki. Az erdőhatárt 

elhagyva hamarosan gleccsereket pillantottam meg. A gleccserek felszínét a hegyoldalakról az 

erős mállás hatására lepotyogó durva kőzettörmelék borította be. Szerencsém volt, mert a 

távolban kibukkant a felhők közül Földünk legmagasabb csúcsa, a Kancsendzönga. Hamarosan 

már a kínai határon léptem át, és észak felé utaztam tovább. A Tibeti-fennsíkról leereszkedve 

elértem a Takla Makán területét. E térítő mentén kialakult sivatagot igazi kihívás volt 

keresztezni. A sivatagból a mongóliai füves puszta, a pampa felé utaztam tovább. Mindenfelé 

állatok legelésztek, a tevék, lovak, birkák mellett a Tibetben teherhordásra használt 

vízibivalyok is nagy számban voltak megfigyelhetők.  

 

Hibás állítás:       Javítás: 

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

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

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

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

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

6. …………………………….………  ………………………………………….. 

7. …………………………….………  ………………………………………….. 

8. …………………………….………  ………………………………………….. 

9. …………………………….………  ………………………………………….. 

10. …………………………….………  ………………………………………….. 

PONT: 

 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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VIII. Konferencia kvíz (6 pont) 

 

Útmutató: Egy idegenforgalmi konferencián az ebédnél különböző országok képviselői 

kerültek egy asztalhoz. Bemutatkozásuk érdekes módon történt. Mindenki körülírt egy 

nevezetes helyet saját országából, majd felsorolt három várost, amelyek közül az volt a 

lakóhelye, amelyik a legközelebb esett a nevezetes helyhez. Olvassa el az állítást, írja az 

állítás alatti pontozott vonalra a felismert hely nevét, majd karikázza be annak a városnak 

a betűjelét, amelyből jött az adott szakember! Minden jó megfejtés a hozzá tartozó 

várossal 1 pontot ér. 

 

1. Az igen látványos, két tó között kialakult természeti jelenséget „Mennydörgő víz”-nek is 

nevezik. 

…………………………………………….. 

A. Cleveland  B. San Francisco C. Miami 

2. Országom őslakóinak legszentebb helye, de a turisták főként azért zarándokolnak ide, hogy 

a naplemente idején vöröses színben pompázó sziklatömböt fotózzák.  

…………………………………………….. 

A. Perth  B. Sydney  C. Alice Springs 

3. A város fölé magasodó képződmény neve alapján akár édesség is lehetne, de ha valaki 

beleharapna, annak beletörne a foga kemény anyagába. 

…………………………………………….. 

A. Buenos Aires B. Rio de Janeiro C. Santiago 

4. A kontinens legmagasabb pontját hordozza, és lassan eltűnik a tetejéről az, amiről 

Hemingway egyik novellás kötete a címét kapta. 

…………………………………………….. 

A. Dar es-Salaam B. Kairó  C. Lusaka 

5. Országom legmagasabb hegye, egyben az ország legismertebb jelképe. A szent hely 

3700 m fölé emelkedő csúcsát évente több százezren másszák meg. 

…………………………………………….. 

A. Tokió  B. Peking  C. Manila 

6. Egy nagy vallás legszentebb „ereklyéje”, amely fölé vallási épületet emeltek. E vallás 

követőinek törekedniük kell arra, hogy életükben egyszer elzarándokoljanak erre a helyre. 

…………………………………………….. 

A. Jakarta  B. Delhi  C. Mekka 

PONT: 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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IX. Az Európai Unió (10 pont) 

   

Útmutató: Az alábbiakban egy rövid leírást talál az Európai Unióról, 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. 

 

1951-ben Párizsban hat ország (NSZK, Franciaország, Spanyolország és a Benelux államok) 

megalakította az Európai Szén- és Acélközösséget. A Montánunió tagjai 1957-ben a Római 

Szerződéssel megalapította az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) is, és ugyanebben az 

évben írták alá az atomenergia békés felhasználására létrehozott Európai Atomenergia 

Közösség (EURATOM) alapító okiratát is. Innentől napjainkig az integráció mélyülése és 

bővülése két meghatározó folyamat az európai kontinens életében. 

Már a Római Szerződésben szerepelt a négy szabadság elve, azaz, hogy szabadon áramoljon az 

áru, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások az országok között. A három előbb leírt szervezet 

intézményeinek egyesülése után az Európai Közösségek elnevezés jelent meg. A vámunió után 

a közös piac kiépülésének sikerét a Maastrichti övezet létrehozása (ellenőrzések nélküli belső 

határok) nagyban elősegítette, amelyhez azonban nem minden ország csatlakozott. Fontos lépés 

volt a Gazdasági és Monetáris Unió létrehozatala, amelynek az összes tagállam része, de az 

európai egységes valuta (euró) jelenleg csak tizenkilenc tagállamban (az ún. eurózónában) 

hivatalos fizetőeszköz, a Visegrádi országok közül egyedül Csehországban vezethették be. 

Az Európai Uniónak 2017-ben 29 tagállama van. A legkésőbb, 2013-ban Horvátország, előtte 

pedig Románia és Bulgária csatlakozott a szervezethez. A 2004. évi bővítés volt a legnagyobb 

lépés, amikor tíz új tagállama lett az integrációnak, közte hazánk is. Előtte, 1995-ben Ausztria 

és két észak-európai ország lépett be, míg a nyolcvanas években négy dél-európai állam vált az 

integráció tagjává. A hetvenes évekbeli első bővítéskor Nagy-Britannia mellett két kisebb 

lélekszámú ország csatlakozott az integrációhoz. 

  

 

Hibás állítás:       Javítás: 

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

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

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

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

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

 

PONT: 

 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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X. Hol járunk? (10 pont) 

 

Útmutató: Az alábbiakban városok neveit és állításokat talál, párosítsa össze őket! Írja be 

a város sorszámát a neki megfelelő leírás elé! Minden jó válasz 1 pontot ér. 

 

1. Manila    

2. Lagos 

3. Caracas 

4. Montréal   

5. Havanna 

6. Perth 

7. Kiotó  

8. Johannesburg 

9. Teherán 

10. Bagdad 

 

___ Egykori főváros, és az 1997-ben itt aláírt, üvegházhatású gázok kibocsátásával foglalkozó 

egyezmény miatt halljuk gyakorta a nevét. 

___ Földrengések, hurrikánok is sújtották ezt a karib-tengeri szigetvilágban fekvő fővárost. 

___ XIX. századi, angol alapítású nagyváros a déli szélesség 32. fokán. 

___ A Tigris-folyó partján fekvő, muszlimok lakta főváros. 

___ A Szent-Lőrinc folyó szeli át ezt a főként francia nyelvű lakossággal bíró nagyvárost. 

___ Egykori afrikai főváros, a Guineai-öböl partján található. 

___ Egy hivatalosan spanyol nyelvű, kőolajban gazdag ország fővárosa. 

___ Nagyrészt fekete bőrű lakosság lakta nagyváros a déli szélesség 26. fokán. 

___ Egy Csendes-óceáni szigeten fekvő, 10 millió fő feletti lélekszámú főváros. 

___Az Elburz hegység lábánál fekvő, perzsák lakta főváros. 

PONT: 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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XI. 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. 

 

Barcelona kikötői áruforgalma (2016)  Hamburg kikötői áruforgalma (2016) 

Vízerőművek részesedése az elektromos 

energia termeléséből Ausztriában 

(%, 2016) 

 

Vízerőművek részesedése az elektromos 

energia termeléséből Norvégiában 

(%, 2016) 

Kukoricatermesztés nagysága az USA-

ban (tonna, 2016) 
 

Kukoricatermesztés nagysága 

Oroszországban (tonna, 2016) 

Franciaország szén kitermelése  

(tonna, 2017) 
 

Németország szén kitermelése  

(tonna, 2017) 

Magyarország népességszáma (fő, 2017)  Hollandia népességszáma (fő, 2017) 

Megyei jogú, de nem megyeszékhely-

ként funkcionáló hazai városok száma 

(db, 2017) 

 
Horvátországgal szomszédos 

magyarországi megyék száma (db, 2017) 

Nemzetközi turistaérkezések száma 

Franciaországban 

(fő, 2017) 

 

Nemzetközi turistaérkezések száma 

Spanyolországban 

(fő, 2017) 

 

 

 

PONT: 

 

 



Földrajz Kódszám:  .............................  
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XII. Számítási feladat (12 pont) 

 

Útmutató: Válaszoljon a kérdésekre az alábbi táblázat alapján a szükséges viszonyítások 

és számítások elvégzésével! (A számítást írja le az erre kihagyott üres helyre, mert csak 

ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért járó teljes pontszámot!) 

 

Közlekedési hálózatok hossza a V4+2 országok esetében 
(Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal - STADAT, www.ksh.hu) 

 

Ország 
Terület 

(ezer km2) 

Népesség 

(ezer fő, 2016) 

Vasútvonalak hossza 

(km, 2016. év vége) 

Autópályák hossza 

(km, 2016. év vége) 

Magyarország 93 035 9798 7811 1924 

Szlovákia 48 845 5435 3206 463 

Csehország 78 866 10 579 9564 1223 

Lengyelország 312 685 37 973 19 132 1640 

Románia 237 500 19 638 10 774 747 

Bulgária 110 910 7102 4029 740 

 

1. A Visegrádi országok közül melyik országban a legkisebb a vasútvonal sűrűsége? (6 pont) 

__________________ 

A számításokat itt írja le: 

 

 

 

 

 

2. A táblázatban szereplő négy legkisebb népességű ország közül melyikben a legnagyobb az 

autópálya-sűrűség? (6 pont) 

__________________ 

A számításokat itt írja le: 

 

 

 

 

 

 

PONT: 

 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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XIII. Az építőanyag-ipar hazai központjai (20 pont) 

 

Útmutató: Hazánkban az építőanyag-iparnak számos jelentős telephelye, üzeme van. 

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. Vác 

… 2. Ajka 

… 3. Csorna 

… 4. Pécs 

… 5. Orosháza 

… 6. Veszprém 

… 7. Beremend 

… 8. Hódmezővásárhely 

… 9. Pilisvörösvár 

… 10. Lábatlan 

 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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… 11. Az agglomerációs településen üledékes kőzetek felhasználásával különféle 

vakolatképzőket állítanak elő. 

… 12. A Dráva melléki nagyközségben található hazánk egyik megmaradt és modernizált 

cementműve.  

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

… 14. A Gerecse lábánál elhelyezkedő városban már lebontották a cementművet, ám a  

mészmű ma is működik. 

… 15. A Zsolnay kerámiák, illetve a város Zsolnay negyede nemzetközi hírűek. 

… 16. A város ipara nem a hagyományos agyagból égetett, hanem a betonból készített 

tetőfedő rendszereiről lett ismert. 

… 17. A közeli földgázlelőhelyekre telepített üvegipar ma is működik a városban.  

… 18. A Duna-parti cementműben a közeli Naszály (hegy) mészkövét használják fel 

évtizedek óta. 

… 19. A kisalföldi városban hagyományos, de modern kivitelű cserepek előállítása folyik. 

… 20. A hazai üvegipar egyik tradicionális központja, dunántúli ipari város.  

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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XIV. A hazai külkereskedelem aktuális adatok alapján (10 pont) 

 

Útmutató: Az alábbi értékelést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) készítette. Olvassa 

el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

„Külkereskedelem 
2017-ben a termékexport volumene – előzetes adatok szerint – 5,8, az importé 8,2%-kal nőtt 2016-

hoz képest. A növekedési ütem a forgalom mindkét irányában gyorsult a 2016. évihez viszonyítva. 

Az elmúlt öt évben összességében az export volumene 33, az importé 38%-kal emelkedett. 2017-

ben a kivitel értéke 100,6 milliárd euró volt, 8,2%-kal több, mint 2016-ban. A behozatal értéke 92,5 

milliárd eurót tett ki, 11%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A forgalom 2017. évi növekedési 

üteme exportban az elmúlt hat, importban az elmúlt hét év legnagyobbika volt. (A kivitel éves 

átlagos növekedési üteme 2012–2016-ban 3,1, a behozatalé 2011–2016-ban 4,0% volt.) 

Külkereskedelmünk 8,1 milliárd eurós többlettel zárta az esztendőt, az egyenleg 1,6 milliárd euróval 

romlott a 2016. évi, rekord mértékű aktívumhoz képest. A 2017. évi kereskedelmi többlet 

mindazonáltal nemcsak a megelőző évinél, hanem a 2015-ösnél is kevesebb volt (félmilliárd 

euróval).(…) 

A legfontosabb külkereskedelmi partnerünk 2017-ben is Németország volt, amellyel forgalmunk 

több mint negyedét bonyolítottuk le. A Németországgal folytatott külkereskedelem euró értéke 

kivitelben 7,5, behozatalban 8,8%-kal nőtt, a növekedési ütemek valamelyest elmaradtak az 

átlagostól. A német forgalom egyenlege – annak tavalyi kismértékű romlását követően – 2,9 

milliárd eurós aktívumot mutatott 2017-ben. Ausztria a vizsgált évben is a második, Szlovákia pedig 

a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt. Utóbbi országnak annak ellenére sikerült 

megőriznie a harmadik helyét, hogy az exportrangsorban az egy évvel korábbinál két hellyel 

hátrébb került. A teljes külkereskedelmi forgalmunkban a negyedik legfontosabb partnerünkké 

Olaszország vált, megelőzve Lengyelországot. A tíz legfontosabb kereskedelmi partnerünk 

túlnyomó többsége uniós ország. Az új tagállamok közül a forgalom mindkét irányában az első tíz 

között található a három visegrádi ország (Csehország, Lengyelország és Szlovákia), exportban 

pedig Románia. A tíz legfontosabb kereskedelmi partnerünket tartalmazó rangsorban csupán Kína 

nem uniós ország, az összforgalmat tekintve a 10. helyen állt. A 12. helyen lévő Oroszország 

továbbra is a legfontosabb EU-n kívüli európai partnerünk, az Egyesült Államok követi a sorban. 

2017. évi kivitelünk kétharmadát, behozatalunknak 71%-át a 10 legfontosabb partnerünkkel 

bonyolítottuk le. 2012-höz képest nem következett be érdemi változás a legfontosabb kereskedelmi 

partnereink körében, a 10 legfontosabb importpartnerünk ugyanazok az országok voltak 2017-ben, 

mint 5 évvel korábban, míg exportban Oroszország a 10. helyről a 17.-re csúszott vissza. Az utóbbi 

országba irányuló szállítások euróértéke mintegy harmadával – 0,8 milliárd euróval – visszaesett, 

amit az EU és Oroszország közötti kölcsönös embargó is befolyásolt. 

A behozatalra nemcsak az árut feladó, hanem a származási országok szerint is rendelkezésre állnak 

adatok. E kétféle adat összehasonlítása révén következtetéseket vonhatunk le arról, hogy mely 

országok kapcsolódtak be más országok által gyártott termékek kereskedelmi közvetítésébe, és 

melyek szakosodtak arra kevésbé. Németországból például 3,7 milliárd euróval nagyobb értékű áru 

került 2017-ben Magyarországra, mint amekkora a német származású termékek összértéke volt, 

legnagyobb partnerünk tehát aktív más országok által termelt áruk Magyarországra szállításában is. 

Hasonló a helyzet Ausztriát, valamint Szlovákiát illetően is, amelyek esetében a különbség 2,1 

milliárd, illetve 1,3 milliárd euró volt 2017-ben. (…) 

Ezen országok legfontosabb „ellenpárja” Kína: az onnan származó és 2017 során hazánkba került 

áruk értéke (8,5 milliárd euró) 3,8 milliárd euróval több volt, mint az onnan ideszállítottaké. 

Hasonló jelenség figyelhető meg a Koreai Köztársaság és Japán esetében is, amely országokra 0,7–

0,7 milliárd euró volt a különbség.” 

 
Forrás: Magyarország 2017.(KSH 2018.) 132-139.o. 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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1. Melyik ország volt hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnere 2017-ben? (1 pont) 

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

2. A szöveg alapján többlet vagy hiány jellemzi a fenti országgal folytatott 

külkereskedelmünket? (1 pont) .................................................................. 

3. A visegrádi országok közül melyik állt a legelőkelőbb helyen a külkereskedelmi 

ranglistánkon 2017-ben? (1 pont) 

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

4. Melyik ország volt hazánk legfontosabb EU-n kívüli külkereskedelmi partnere 2017-

ben? (1 pont) ....................................................................... 

5. Hányadik helyen állt az Amerikai Egyesült Államok külkereskedelmi listánkon 

2017-ben (1 pont)? …………………………………… 

6. Oroszországgal folytatott külkereskedelmünkben az export vagy az import esett 

jobban vissza az elmúlt években? (1 pont) ……………………………………… 

7. Mi volt ennek a fő oka? (1 pont) …………………………………………………… 

8.  Hazánk teljes 2017. évi külkereskedelmi mérlege aktívummal vagy passzívummal 

zárt? (1 pont) ……………………………………………………………………..  

9. Számítsa ki a szöveg alapján, hogy mekkora volt a 2016-os rekord mértékű 

kereskedelmi többlet értéke! (1 pont) .............................................................. 

10. Fontos kereskedelmi partnerünk, a szomszédos Ausztria esetén az onnan ideszállított 

vagy az onnan származó termékek értéke volt a nagyobb? (1 pont)............................. 

 

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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XV. Mozgásban (11 pont) 

 

Útmutató: Ön logisztikusként egy budapesti telephelyű cégnél dolgozik, amely szállítási 

feladatokat lát el. Kövesse végig az alábbi feladatsort, és válaszoljon a kérdésekre! 

 

1. a) Egész évben rendszeresen szállítanak csomagokat Makóra, emiatt olyan éves megyei 

autópálya-matricákat vesznek, amely megyék autópálya szakaszain átmegy a fővárosból 

kiinduló kisebb szállítóautójuk, amikor a legrövidebb úton halad. Sorolja fel azokat a megyéket, 

amelyekre autópálya-matricát kell vásárolni! (3 pont) 

__________________________________________________ 

 

b) A budapesti telephely és a Makó közötti távolság 215 km. Ha egy liter benzin 400 Ft és 7,5 

litert fogyaszt 100 kilométeren a szállítóautó, akkor mekkora összegbe (Ft) kerül az üzemanyag 

költség az oda-vissza útra? (A számítást írja le a számításnak kihagyott üres helyre, mert csak 

ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért járó teljes pontszámot!) (2 pont) 

________________ 

A számításokat itt írja le: 

 

 

2. a) A mai napon beérkezett öt csomag a cégéhez, amelyeket az alábbi településekre kell 

kiszállítani: Szekszárd, Cegléd, Vác, Gyöngyös, Nagykanizsa. A Budapesttől legtávolabbi 

várossal kezdik a szállítást. Melyik város az a felsoroltak közül? (1 pont) 

_________________ 

 

b) Az előző célállomás elérése után tovább folytatja az útját a szállítóautó az előbb felsorolt 

további négy városból a legközelebbibe. Melyik város az? (1 pont) 

_________________ 

 

3. Egy fuvar során túrakenukat szállít Tokajba, a Tiszához, egy kisebb folyó torkolatához. 

Melyik folyóról van szó? (1 pont) 

_________________ 

4. Egy különleges küldeményt Triesztbe kell vinni. Melyik országban van a célállomás? Milyen 

fizetőeszközt vigyen magával ebbe az országba a gépkocsivezető? (2 pont) 

__________________ 

__________________ 

5. Ön munkája után felkeresi barátját, aki a Pest megyében fekvő megyei jogú városban él. 

Melyik város ez? (1 pont) 

_________________ 

PONT: 

  

  



Földrajz Kódszám:  .............................  
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XVI. A belföldi vándorlás általános és területi jellemzői hazánkban (10 pont) 

 

Útmutató: Tanulmányozza az alábbi ábrákat és táblázatot! Elemezze, hogy melyek voltak 

a fő általános tendenciák, változások az állandó és ideiglenes vándorlók számát tekintve 

2006-tól, valamint a belföldi vándorlási egyenleg tekintetében településtípusonként 2006-

tól! Mutassa be, hogy milyen járási összefüggések fedezhetőek fel 2006 és 2016 közt a 

kiemelt statisztikai mutatók és a térkép alapján! 

 

A belföldi állandó és ideiglenes vándorlók összesen 2006-2017 (fő) 

  

Állandó 

vándorlások 

Ideiglenes 

vándorlások 

2006 253 562 235 633 

2007 255 221 258 953 

2008 242 191 154 953 

2009 213 159 165 456 

2010 202 158 177 433 

2011 200 640 260 161 

2012 192 488 286 645 

2013 192 038 262 567 

2014 214 707 275 147 

2015 218 298 275 898 

2016 255 126 297 019 

2017 265 383 307 025 

Alapadatok forrása: KSH STADAT táblák 1.6. 

 

 
Alapadatok forrása: KSH STADAT táblák 1.6.  
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A belföldi vándorlási egyenleg éves átlaga hazánk járásaiban 2006-2016 (ezer főre) 

 

 
A térkép forrása: KSH honlap Interaktív grafikonok és térképek 
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fő 

 -12,4 – -6,0 (52) 

 -5,9 – -3,0 (55) 

 -2,9 – 0,0 (30) 

 0,1 – 3,0 (27) 

 3,1 – 6,0 (12) 

 6,1 – 17,7 (21) 
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XVII. A hazai gazdaság általános és területi földrajza (10 pont) 

 

Útmutató: A hazai gazdaság 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 magyar gazdaság jelenleg piacgazdaság, ami azt is jelenti, hogy kizárólagos a 

magántulajdon, mint tulajdonforma. 

...... 2. A rendszerváltás utáni két és fél évtizedben, regionális szinten vizsgálva, a legtöbb 

külföldi működőtőke a Közép-Dunántúl megyéibe érkezett. 

...... 3. A GDP rendszerváltás utáni folyamatos növekedése azt eredményezte, hogy hazánk ma 

a világ legfejlettebb országainak csoportjába tartozik. 

...... 4. Az ország gazdasági szerkezetét megvizsgálva megállapítható, hogy a GDP legnagyobb 

hányadát a tercier szektor, vagyis a szolgáltatások adják.  

...... 5. A 2008-as gazdasági világválságból való kilábalás után a bányászat vált a magyar ipar 

egyik húzóágazatává, hiszen külszíni és mélyművelésű bányák sorát nyitották meg a 

hagyományos és új bányavidékeken. 

...... 6. Budapest agglomerációjában a gépipar és a vegyipar (például: kőolaj-feldolgozás, 

gyógyszeripar) a meghatározó ipari ágazatok. 

...... 7. Az ország energia-gazdálkodásában napjainkban EU-viszonylatban is kiemelkedő 

arányban (35% felett) vesszük igénybe a megújuló energiaforrásokat. 

...... 8. A hazai alumíniumkohászat fő üzemei (például: Ajka, Tatabánya, Várpalota) 

fokozatosan bezártak, mert olcsóbb a világpiacról beszerezni az alumíniumot, mint 

nagy villamosenergia-felhasználással itthon előállítani azt. 

...... 9. A közúti szállítás ma a legfontosabb a hazai áruszállításban, ám a túlzott Budapest 

központúságot az úthálózat vonatkozásában máig nem sikerült feloldani. 

......10. A külföldiek legfontosabb idegenforgalmi célpontja hazánkban a Balaton térsége. 
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