
  

Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

A 2020/2021. 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. 

Elért pontszám: 
  

Bizottsági tagok aláírása: 
 

     

 
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

A versenyző neve:  oszt.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 
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KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
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I. Keresztrejtvény (11 pont) 

 

Útmutató: Tíz fogalom meghatározását olvashatja, nevezze meg az egyes fogalmakat, majd 

írja be a számnak megfelelő sorba! Egy-egy fogalom annyi betűből áll, ahány üres cella van az 

adott sorban. Egy cellába csak egy betűkarakter 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. A légköri időjárási jelenségeket vizsgálja, az embereket is tájékoztatja az elkövetkező 

időjárásról. 

 2. A növényzetet és a folyókat éltető csapadékfajta. 

 3. Segítségével a napsugárzást gazdasági szempontból hasznosíthatjuk. 

 4. A gyümölcsösökben nagy károkat okozó csapadékfajta, amely a tavaszi-nyári időszakra 

jellemző.  

 5. Magas hegyvidéken ezen éghajlati tényező miatt forr fel alacsonyabb hőfokon a víz. 

 6. Felszálló, lehűlő levegőből képződik nagy magasságban. 

 7. Fagypont alatti hőmérsékleten a levegőben lévő víz jégkristályokba rendeződik és a 

felszínen lévő tárgyakra rakódik.  

 8. Ezzel a műszerrel mérhetjük a légnyomás mértékét. 

 9. Ilyen színű riasztással jelzik a komolyabb károkkal fenyegető időjárást. 

10. Villámlással és mennydörgéssel kísért heves zápor. 

 

    1.             

    2.             

3.                 

 4.                

  5.               

    6.             

  7.               

 8.                

    9.             

10.                 

 

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

 

  PONT: 
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II. Térképes feladat – Európai utazás (18 pont) 

Útmutató: Egy utazó naplójából ragadtunk ki mondatokat. Írja a mondatok előtti pontozott 

vonalra a hozzá tartozó ország betűjelét! Figyelem, egy-egy betűt több mondathoz is kapcsolhat 

és nem minden betűhöz tartozik mondat. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

 
 

 ..... 1. Különleges élményben volt részem, hiszen száraz lábbal sétálhattam óceáni 

kőzetlemezek határán. 

 ..... 2. Sokat kompoztam hosszú, keskeny öblök két partja között.  

 ..... 3. A Titanic jutott eszembe, amikor fő folyójának tölcsértorkolatában kialakult 

fővárosának történelmi dokkjai partján sétáltam.  

 ..... 4. Elhívtak horgászni egy jégvájta tó partjára, még éjjel 11-kor is, a lemenő nap fényében 

vártuk a kapást.  

 ..... 5. Vulkáni szigetek között hajóztunk, miközben gyönyörködtünk Európa legaktívabb 

tűzhányójában.  
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 ..... 6. Három ország osztozik azon a fiatal gyűrt hegységen, amelynek DNy-i lejtőin 

túráztam.  

 ..... 7. Együtt sziesztáztam a parafa kérgének hántolásával foglalkozó vendégmunkásokkal, 

hazai portói bort kortyolgatva.  

 ..... 8. Kopár, fehér sziklák, kecskenyájak és karsztformák között sétáltam, miközben a kéklő 

tengerből kiemelkedő szigetekben gyönyörködtem.  

 ..... 9. Fenyőerdő árnyékában, pásztorkutyák társaságában hallgathattam meg a Gyilkos-tó 

legendáját.  

 ... 10. A Kárpátok legmagasabb hegységében, kéklő tengerszemek, csipkézett hegycsúcsok, 

U keresztmetszetű völgyek közt barangoltam.  

 ... 11. Fenyőfával fűtött kabinban szaunáztunk, majd megfürödtünk a sok ezer tó egyikében.  

 ... 12. Egyedülálló élmény volt gleccsertúrázni Európa legnagyobb jégmezőjén.  

 ... 13. Ellátogattam jégvájta tavához, de sokakhoz hasonlóan, nekem sem sikerült rejtélyes 

szörnyét megfigyelni.  

 ... 14. Európa legforgalmasabb folyami víziútjának keleti partján fizettünk be egy kiváló 

pincészet borkóstolójára.  

 ... 15. Meglátogattuk a több szigetből álló vulkáni területet, amely egy forró pont fölött jött 

létre és sokan úgy gondolják tévesen, hogy nevét egy madárnak köszönheti.  

 ... 16. Megmásztam Heraklész egyik oszlopát, amely ezen ország haditengerészeti és légi 

támaszpontja közelében emelkedik. A túrán Európában szabadon csak itt előforduló 

majmok kéregettek elemózsiát tőlem.  

 ... 17. Éppen apálykor érkeztem Mont Saint Michel kolostorához, majd a városlátogatást 

követően a dagály megérkezése után is tudtunk fotókat készíteni az így már vízben 

tükröződő szigetről.  

 ... 18. Európa második legnagyobb eredeti állapotban fennmaradt deltavidékét látogattam 

meg, ahol a Szent György-ágon hajózva közelítettem meg a végeláthatatlan nádast, 

amely mintegy 300 madárfajnak ad otthont.  

  

PONT: 
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III. Keresztül-kasul a Kárpát-medencén! (15 pont) 

 

Útmutató: Figyelje meg az alábbi keresztszelvényt, amely nyugat-keleti irányban a Kárpát-

medence és a Kárpátok területén készült! A nyilakkal jelölt területek vízfelületek. Írja az 

állítások előtti pontozott vonalra a szelvény megfelelő betűjelét! Figyelem, egy-egy betűt több 

állításhoz is kapcsolhat, de nem minden betűhöz tartozik állítás. Minden helyes válasz 1 pontot 

ér.  

 

 

 ...... 1. Jó idő esetén vulkáni krátertóban fürödhetnénk.  

 ...... 2. Löszös felszínén kiváló minőségű mezőségi talaj alakult ki.  

 ...... 3. Magyarország területén a leghosszabb utat megtévő folyó.  

 ...... 4. Peremein (Ny-i, É-i, K-i) jelentős sólelőhelyek vannak.  

 ...... 5. Két alföldet elválasztó, főként üledékes kőzetekből álló hegység.  

 ...... 6. A felszínén főként futóhomokkal borított tájegység van.  

 ...... 7. Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava.  

 ...... 8. A Kárpát-medence legbővebb vizű folyója.  

 ...... 9. A mészkőhegységeiben helyenként szűk szurdokok jöttek létre, mint pl. a Békás-szoros.  

 .... 10. Több, medencékkel, völgyekkel elválasztott vonulatból áll.  

 .... 11. Sós tavai kedvelt üdülőhelyek.  

 .... 12. Jelentős karsztvíz készletét a bauxitbányászat veszélyeztette.  

 .... 13. Itt ered a Tisza leghosszabb mellékfolyója. 

 .... 14. Partján bazaltsapkás tanúhegyek emelkednek.  

 .... 15. Területén időszakosan kiszáradó szikes tavak vannak.  

PONT: 
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IV. 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 alatti pontozott vonalra! Ezután írja melléjük 

a kijavított, helyes állítást! Minden megtalált hiba és minden helyes javítás 1-1 pontot ér. 

 

December közepén utazásomat ott kezdtem Ausztráliában, ahol az 1768-as expedíciója során 

Magellán is kikötött hajójával, akinek célja a partvidék feltérképezése volt. Az útikönyvben 

olvastam, hogy Ausztrália első telepesei fegyencek voltak, az őket szállító hajók a délnyugati 

parton kötöttek ki. Azt terveztem, hogy hátizsákos turistaként elérem Ausztrália legérdekesebb 

helyeit. A felszerelésemet gondosan kellett összeválogatni, a télnek megfelelő öltözetet kellett 

hoznom. Utam először az újidőben felgyűrődött Nagy-Vízválasztó-hegységbe vezetett, amely 

3000 km hosszúságban fut észak-déli irányban a kontinens keleti részén. Itt megmásztam 

Ausztrália legmagasabb pontját, amely eléri a 3000 m-t. Innen az egyenletes vízjárású Murray 

folyót követve az Ausztráliai-alföld felé utaztam tovább. Terepjárót bérelve vágtam át a 

Nyugat-ausztráliai-ősföld hatalmas, táblás vidékén, hogy felkeressem a kontinens egyik 

legjelentősebb idegenforgalmi látványosságát, a felszínből kiemelkedő vulkánikúp 

maradványát, az Ayers Rockot (Ulurut). Utamat észak felé folytattam tovább a Nagy-

homoksivatag felé, miközben átléptem a Ráktérítőt. A jövő hétre tervezem a legnagyobb 

ausztrál édesvizű tó, az Eyre-tó meglátogatását, aminek partvonala időszakosan változik. Utam 

során láttam sok Ausztráliában őshonos erszényes állatot is, mint pl. kengurukat és dingókat.  

 

Hibás állítás: Javítás: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONT: 
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V. Mi nem illik a sorba? (10 pont) 

 

Útmutató: E feladatokban egy állításhoz négy válasz kapcsolódik. Minden feladatban egy 

válasz hibás, ezt kell kiválasztania, és a megfelelő betű bekarikázásával megjelölnie. Minden 

megtalált hibás válasz 1 pontot ér. 

1. A jég felszínformálásának köszönhetően kialakult tó: 

A) Garda-tó 

B) Ladoga-tó 

C) Felső-tó 

D) Bajkál-tó 

2. Ismert holdjainak száma kevesebb, mint a Szaturnusz holdjainak száma: 

A) Jupiter 

B) Uránusz 

C) Neptunusz 

D) Mars 

3. Vulkáni működés során kialakult kráter: 

A) Barringer-kráter 

B) Vezúv krátere 

C) Kilimandzsáró krátere 

D) Etna krátere 

4. A Föld körül keringő műhold: 

A) Landsat 

B) Curiosity 

C) Spot 

D) Eumetsat 

5. Alábukó lemezszegély mentén kialakult tűzhányó: 

A) St. Helens 

B) Krakatau 

C) Popcatépetl 

D) Hekla 

6. Mélységi magmás kőzet: 

A) gránit 

B) riolit 

C) gabbró 

D) diorit 

7. A jégkorszaki belföldi jégtakaró beborította a helyét: 

A) Varsó 

B) Helsinki 

C) Pozsony 

D) Riga  
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8. A tierra frián termesztett növények: 

A) burgonya 

B) kávé 

C) árpa 

D) kukorica 

9. A sivatag terjeszkedését segíti elő: 

A) túllegeltetés 

B) oázisgazdálkodás 

C) tűzifagyűjtés 

D) talajerózió  

10. Pozitív hőmérsékleti anomáliával rendelkező város: 

A) Budapest 

B) Bergen 

C) Párizs 

D) Boston 

PONT: 
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VI. A Föld kincsei (10 pont) 

Útmutató: A felsorolt ásványkincsek, ásványok és a rájuk vonatkozó állítások között kell 

megtalálnia a kapcsolatot! Írja az állítások előtti pontozott vonalra a megfelelő betűjelet! 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

A) kőolaj 

B) kvarc 

C) kőszén 

D) gipsz 

E) bauxit 

 ..... 1. A sivatagok, folyóvizek, tengerpartok homokjának fő alkotórésze. 

 ..... 2. Elzárt, bepárlódó tengeröblökben alakulhat ki száraz éghajlatú területeken. 

 ..... 3. Keletkezési helyéről általában elvándorol és kedvező földtani adottságokkal 

rendelkező helyeken halmozódik fel.  

 ..... 4. Főként tengerparti mocsarak elpusztult, eltemetett növényeiből alakul ki hosszú idő 

alatt.  

 ..... 5. Feldolgozása során erősen lúgos kémhatású vörösiszap képződik, amely már 

környezeti katasztrófát is okozott Magyarországon.  

 ..... 6. Oxigéntől elzárt környezetben, bomlás következtében alakul ki plankton-

szervezetekből a nyomás és hőmérséklet növekedése mellett.  

 ..... 7. Az egyik legnagyobb fűtőértékű változatát antracitnak hívjuk. 

 ..... 8. Nagyméretű és különböző színű kristályai ritka és értékes féldrágakövek lehetnek. 

 ..... 9. Megfelelő technológiával ceruzabél is készíthető belőle.  

 ... 10. Trópusi, szubtrópusi éghajlaton, kőzetek málladékából keletkező vöröses színű anyag.  

 

PONT: 
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VII. Újságcímek Észak-Amerikából (10 pont) 

 

Útmutató: A térkép alatt újsághírek címeit olvashatja. Írja a hír előtti pontozott vonalra a hozzá 

tartozó térképi betűjelet! Figyelem, nem minden betűhöz tartozik újsághír. Minden helyes 

válasz 1 pontot ér. 

 

 ..... 1. Rekordot döntött a sivatagos területeket is vízzel és árammal ellátó Hoover-gát 

látogatóközpontjának napi turistaforgalma. 

 ..... 2. Újra jegesmedvék sétálnak az ősidei kőzeteken álló település utcáin, veszélyeztetve az 

inuitok mindennapjait. 

 ..... 3. Már most készülnek a 150 éves évfordulóra Földünk első nemzeti parkjában. 

 ..... 4. Öt év után újra befagyott a Niagara-vízesés – extrém hideg van Amerikában. 

 ..... 5. Hatalmas pusztítást végzett a trópusi vihar a kontinens legnagyobb folyójának 

torkolata közelében elterülő nagyvárosban. 

 ..... 6. Negyven éve tört ki a St. Helens vulkán. 

 ..... 7. Újra amerikai űrhajósokat küldtek a Kennedy Űrközpontból amerikai fejlesztésű 

űrhajóval a Nemzetközi Űrállomásra. 

 ..... 8. Újra megmozdult a föld a Szent András-törésvonal mentén. 

 ..... 9. Eltévedt turisták haltak szomjan a kontinens legmélyebb és egyben legszárazabb 

részén. 

 ... 10. Felújítják a fagyott talaj fölött lábakon álló olajvezeték újabb szakaszát. 

PONT: 
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VIII. Nemzeti parki terepgyakorlatok (6 pont) 

 

Útmutató: Terepgyakorlaton részt vett diákok beszámolójából emeltünk ki mondatokat. Írja a 

mondatok előtti pontozott vonalra a hozzá tartozó nemzeti park betűjelét! Minden helyes válasz 

1 pontot ér. 

 

 ..... 1. Kialudt tűzhányóin az andezitet vizsgáltuk. 

 ..... 2. Megcsodáltuk a CaCO3-ból felépülő Csillagvizsgálót, miközben vízmintát 

gyűjtöttünk, annak eldöntésére, hogy a felszínen történt-e valamilyen szennyezés. 

 ..... 3. A legnyugatibb sztyepptó partján a madármegfigyelő helyen madarakat gyűrűztünk. 

 ..... 4. Ebben a nemzeti parkban ereszkedtünk le Magyarország legmélyebb barlangjába, a 

Bányász-barlangba.  

 ..... 5. A Kilenclyukú-híd közelében lévő látogató központban volt a szállásunk. Munkánk 

során a szikpadkák képződését tanulmányoztuk.  

 ..... 6. A terepgyakorlaton kerékpárral közelítettük meg a tanúhegyek kiemelkedő kúpjait, 

ahol egykori bányákban a bazalt oszlopos elválását tanulmányoztuk. 

PONT: 
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IX. India (10 pont) 

 

Útmutató: Az alábbiakban egy rövid leírást talál Indiáról, ám készítője öt hibát vétett a 

szövegben. Keresse meg a hibákat és írja ezeket a szöveg alatti pontozott vonalra! Ezután írja 

melléjük a kijavított, helyes állítást! Minden megtalált hiba és minden helyes javítás 1-1 pontot 

ér. 

 

India a Föld második legnépesebb országa (2018), lakosainak száma már meghaladja az 1,3 

milliárd főt. A lakosság többsége buddhista vallású, szent folyójuk az Indus. Az országban 22 

hivatalos nyelv van, a legtöbben a hindit beszélik, de fontos közvetítő nyelv a gyarmati múlt 

örökségeként a francia. A városlakók aránya alacsony, alig egyharmad. A két legnépesebb 

város Mumbai és Delhi. 

A lakosság mintegy fele a mezőgazdaságból él. Sok a kisbirtok, de a termelés technikai 

fejlesztésének köszönhetően ma már, a rosszabb terméshozamú éveket kivéve, az alapvető 

élelmiszerekből önellátó. Az öntözés fontos szerepet játszik, de egyes területeken még mindig 

a monszunesőtől függenek a gazdaságok. Főbb terményei a rizs, búza, köles, földimogyoró, 

cukornád, tea, gyapot. Az állattartásban a kecske, a bivaly, a szarvasmarha fontos, utóbbit 

húsáért tartják leginkább. 

Fontos energiahordozó ásványkincsei a barnakőszén, és kisebb mértékben a szénhidrogének. 

Az ércek közül a vasércet lehet kiemelni. A hagyományos iparágak (például textilipar, 

kohászat, gépgyártás) mellett az új iparágak (például elektronika, szoftverkészítés) is teret 

hódítottak az országban. A gazdasági élet fontos körzetei lettek Delhi, Mumbai, Kolkata, 

Bangalore-Csennáj tágabb térségei. 

Hibás állítás:   Javítás: 

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

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

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

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

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

PONT: 
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X. Hol járunk? (10 pont) 

 

Útmutató: Az alábbiakban egy magyarországi ipari és ipartörténeti körutazás leírását találja, 

de a mondatokból hiányoznak egyes városnevek és autópályaszámok. Egészítse ki a 

mondatokat a leírásnak megfelelő városok nevével, illetve autópályaszámmal! Minden helyes 

válasz 1 pontot ér. 

 

Körutazásunkat Budapestről kezdjük. Személygépkocsival az M5-ös autópályán mintegy 

hetven kilométert teszünk meg, majd betérünk ……………………, ahol egy híres autóipari cég 

gyára üzemel. Innen nyugatnak indulunk tovább az 52-es, majd északnak az 51-es úton, és a 

Dunán átkelve jutunk el ……………………, amely a vaskohászatáról nevezetes. Innen északra 

haladunk az …………………… autópályán, és Budapestet délről elkerüljük a …………… 

körgyűrűn. Innen nyugatra indulunk az M1-es autópályán, és mintegy ötven kilométer után 

elérjük ……………………, azt a megyeszékhelyet, amely egykor bányászatáról volt 

nevezetes, ma pedig ipari parkjaiban modern üzemek működnek. Innen tovább haladunk 

nyugatra az autópályán, és eljutunk ……………………, ahol szintén egy híres autóipari cég 

gyára üzemel. Innen délnyugatra fordulunk és a 83-as főúton eljutunk a tradicionális húsiparáról 

nevezetes kisvárosba, …………………… Innen tovább haladunk délkelet felé ugyanezen az 

úton, és Veszprémbe érünk. A 8-as főúton haladunk tovább és betérünk az egykoron 

szénbányászatáról, vegyiparáról nevezetes ……………………… Tovább folytatva utunkat a 

8-as úton keletre, eljutunk egy megyeszékhelyre, ………………………, ahol egykoron híres 

magyar elektronikai cég üzemelt, de ma is jelentős ipari központ ipari parkjával. Innen az 

…………………… autópályán északkeletnek indulunk és visszajutunk Budapestre. 

 

 

PONT: 
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XI. Mennyiségi összehasonlítás (6 pont) 

 

Útmutató:  

Hasonlítsa össze az egyes jellemzők értékeit! Írja a megfelelő relációjelet (< vagy >) a két állítás 

közötti cellába! Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

Az eurózónába tartozó országok száma  
A schengeni térségbe tartozó országok 

száma 

Csehország népességszáma (2018)  Szlovákia népességszáma (2018) 

Beutazó turisták száma Görögországban 

(fő, 2015) 
 

Beutazó turisták száma 

Spanyolországban (fő, 2015) 

Egy főre jutó GDP (pps) értéke 

Svájcban (2017) 
 

Egy főre jutó GDP (pps) értéke 

Ausztriában (2017) 

A GDP ($) értéke az USA-ban (2016)  A GDP ($) értéke Kínában (2016) 

Kína exportjának értéke ($, 2018)  Japán exportjának értéke ($, 2018) 

 

PONT: 
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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 a számításnak kihagyott üres helyre, mert csak 

ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért járó teljes pontszámot!) 
 

A tíz legfontosabb exportcélországunk, 2019 
(Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal weboldala) 

Ország 
Kivitel értéke 

(milliárd forint) 

Behozatal értéke 

(milliárd forint) 

Németország 9816  8557 

Szlovákia 1835  1657 

Olaszország 1834  1458 

Románia 1795  926 

Ausztria 1625  2071 

Franciaország 1532  1214 

Lengyelország 1512  1952 

Csehország 1502  1673 

Hollandia 1234  1726 

Egyesült Királyság 1171  568 

1. Melyik V4 ország esetében pozitív a külkereskedelmi egyenlegünk? (1 pont)  

 ….…………………………..… 

2. Franciaország vagy Olaszország esetében nagyobb a pozitív külkereskedelmi egyenlegünk? 

 (3 pont)   

 ….…………………………..… 

 A számításokat itt írja le: 

3. A Németországba irányuló export értékének hány százalékát teszi ki az Európai Gazdasági 

Közösség három, a táblázatban is szereplő alapítóországába irányuló exportunk? (3 pont) 

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

 A számításokat itt írja le: 

4. Melyik az a két ország, amelyik nem szerepel a táblázatban, de a tíz legfontosabb 

importpartnerünk között ott van (2019)? (2 pont) 

 …………………………….., …………………………………. 

5. Mekkora a táblázatban szereplő szomszédos országainkból érkező import értéke euróban 

(1 euró=365 forint)? (3 pont) 

 ….…………………………..… 

 A számításokat itt írja le: 

PONT: 
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XIII. Városföldrajz (10 pont) 

 

Útmutató: Városföldrajzi témában fogalmaztunk meg állításokat. Döntse el, hogy az alábbi 

állítások közül melyik igaz és melyik hamis! Ha az állítás igaz, írjon „I” betűt, ha hamis, írjon 

„H” betűt az állítás sorszáma előtti pontozott vonalra! Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

 ........ 1. A városok kialakulásában egykoron meghatározó szerepe volt a katonai 

szempontoknak. 

 ........ 2. Bolygóvárosoknak nevezzük egy sivatag vagy tó körül elhelyezkedő városokat. 

 ........ 3. Az okosvárosokban például a közlekedés, energiaellátás működtetésében egyre 

modernebb, informatikai alapú technológiát használnak. 

 ........ 4. A technopolisz olyan ipari park, ahol csak modern technológiájú ipari üzemek 

működnek.  

 ........ 5. A dezurbanizáció során a nagyváros centruma, belső övezete ismét felértékelődik, és 

egyre többen költöznek be ide.  

 ........ 6. Az USA keleti partján egy megalopolisz alakult ki, Chicagotól Washingtonig. 

 ........ 7. Budapesten a belső lakóövhöz tartozik a III. és a IV. kerület. 

 ........ 8. A hollandiai patkóváros részei Utrecht, Amszterdam, Rotterdam és Hága. 

 ........ 9. Pireusz, Genova, Trieszt a jelentős európai kikötővárosok közé tartozik. 

 ...... 10. Magyarországon már tizenöt város népessége haladja meg a 100 ezer főt. 

 

PONT: 

XIV. Hazai kiskereskedelem (10 pont) 

 

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

figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

„A lakossági fogyasztást jól reprezentáló kiskereskedelmi forgalomban – a gépjármű- és 

üzemanyag-forgalommal együtt nézve – 1960 óta két jelentős visszaesés mutatkozott. A 

rendszerváltást követő fogyasztás-visszaeséshez képest a 2008-ban kezdődő válság időtávban 

és mélységében is kisebb hatású volt. A kiskereskedelmi forgalom volumene 2013 óta – 

csökkenő üzletszám mellett – folyamatosan emelkedik. (…) Az üzletszám 2013 óta 

folyamatosan csökken, miközben az üzletek átlagos alapterülete 2013 és 2019 vége között 12%-

kal emelkedett. 2019-ben – az előzetes naptárhatással kiigazított adatok – a kiskereskedelmi 

üzletek forgalma folyó áron 12,3 ezer milliárd forint volt. (…)  
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A csomagküldő és internetes kiskereskedelmi forgalom volumene folytatva az évek óta tartó 

dinamikus, töretlen bővülését – 2019-ben 39%-kal nőtt. 2019-ben az árucikkek széles körére 

kiterjedő csomagküldő és internetes kiskereskedelemmel foglalkozó 4900 vállalkozás 760 

milliárd forint forgalmat regisztrált. A bevételek nagyrésze a mintegy félezer külföldi irányítású 

cégnél koncentrálódott: a vállalkozások 10%-át kitevő külföldi cégek az éves forgalom 60%-

át, 460 milliárd forintot realizáltak. A megfigyelt külföldi vállalkozások közül 330 vállalkozás 

nem rendelkezett magyarországi telephellyel, azonban több mint 120 milliárd forint forgalmat 

valósítottak meg Magyarországon. (…) A magyarországi üzlettel rendelkező, csomagküldő és 

internetes kiskereskedelmet is folytató vállalkozások közül a legnagyobb online forgalmat a 

jellemzően műszaki, telekommunikációs cikket, informatikai eszközöket és egyéb iparcikket 

árusító vállalkozások könyvelték el. 

A hazai lakosság körében egyre népszerűbb az interneten keresztül történő vásárlás. 2019-

ben a 16–74 éves lakosság 35%-a vásárolt 3 hónapon belül az interneten keresztül. Annak 

ellenére, hogy a gyakori internetes vásárlók aránya 2019-re egy év alatt 6,2 százalékponttal 

emelkedett, az uniós átlagtól (53%) továbbra is 18 százalékponttal elmaradt. A vizsgált 

korcsoportok közül az online vásárlásban a 25–34 és a 35–44 éves korosztály volt a legaktívabb, 

53 és 49%-os arányban. 2019-ben az összes internetes vásárló közül a három hónapon belüli 

vásárlók 28%-a 1–2 alkalommal, 24%-uk 3–5 alkalommal rendelt online. (…) 

2019-ben az élelmiszertermékek (élelmiszerek, italok, dohányáru) a kiskereskedelmi 

áruforgalomnak mintegy 40%-át tették ki, 0,1 százalékponttal meghaladva az egy évvel 

korábbi, 4,2 százalékponttal a 2010-es értéket. Ezen belül az élelmiszereknek a kiskereskedelmi 

árucikkek forgalmából 2019-ben mért 26%-os részesedése a 2018. évihez képest nem változott, 

2010-hez hasonlítva 1,3 százalékponttal emelkedett. A nem élelmiszertermékek közül 2019-

ben továbbra is – a megelőző két év részarány-növekedését követően kismértékben (–0,4 

százalékpont) csökkenésnek induló – az üzemanyag volt a legjelentősebb forgalmi értékű 

árucsoport, 17%-os aránnyal, amit a bútor, műszaki cikk, valamint a könyv, számítástechnika, 

egyéb iparcikk összevont árucsoportok követtek, 15, illetve 12%-kal. (…) 

A kiskereskedelmi forgalom területileg erősen koncentrált: 2019-ben a vásárlások értékének 

23%-át Budapesten, 15%-át Pest régióban regisztrálták. A többi régió aránya a 8,0%-os 

részesedésű Dél-Dunántúl és a 12%-os részesedésű Észak-Alföld adata között szóródott. 

2019-ben egy lakos naponta átlagosan 3200 forintot költött kiskereskedelmi üzletekben. Az 

országos átlagnál többet költöttek Budapesten (4,2 ezer forint), valamint a Pest (3,6 ezer forint) 

és a Nyugat-Dunántúl régióban (3,5 ezer forint). Az országos átlag alatt maradt a napi költés a 

Közép-Dunántúlon (3,1 ezer forint), a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön (mindkettő 2,9 ezer 

forint), valamint Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön (mindkettő 2,6 ezer forint). 

Az elmúlt évben a fővárosban, a városokban és községekben is egyaránt szűkült az 

üzlethálózat. 2019 végén a fővárosban és a városokban lakókra (a népesség 70%-ára) jutott az 

országos kiskereskedelmi üzletek számának 83, miközben a községekben élő népességre 

mindössze 17%-a. (…) 2019 végén 268 olyan település volt hazánkban, ahol nem működött 

kiskereskedelmi üzlet. Ezek jellemzően az aprófalvas térségekben fordulnak elő. 

2019-ben az egy kiskereskedelmi üzletre jutó lakosok száma országosan 82 fő volt. Területi 

bontásban Budapest lakosságának üzleti ellátottsága volt a legmagasabb, ahol 67 főre jutott egy 

kiskereskedelmi üzlet, ezt követte Tolna (68 fő/üzlet), Bács-Kiskun, Békés, Zala, valamint 

Csongrád-Csanád megye (74 fő/üzlet). 2019 végén a lakosság kiskereskedelmi üzlettel való 

ellátottsága Fejér, Pest (egyaránt 103 fő/üzlet), továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén (97 fő/üzlet) 

megyében volt a legalacsonyabb.” 

 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Helyzetkép a kiskereskedelemről, 2019. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelkisker19/index.html 
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 1. Húzza alá, melyik igaz! (1 pont) 

2013 óta a kiskereskedelmi forgalom volumene nőtt, míg az üzletek száma csökkent./ 

2013 óta a kiskereskedelmi forgalom csökkent, míg az üzletek száma nőtt. 

 2. Melyik közép-dunántúli megyében volt a legalacsonyabb a kiskereskedelmi üzlettel való 

ellátottság 2019-ben? (1 pont) 

……………………………………………………………………………………………… 

 3. A 2019. évi forgalom hány százaléka történt a magyarországi telephellyel nem rendelkező, 

csomagküldő és internetes vállalkozások révén? (2 pont)  

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

Számítás menete: 

 4. Húzza alá, a dőlt betűs kifejezések közül azt, amelyik igazzá teszi a mondatot! (1 pont) 

2010-ben magasabb/alacsonyabb arányú volt az élelmiszertermékek kiskereskedelmi 

áruforgalma a teljes forgalmon belül, mint 2019-ben.  

 5. Magyarországon melyik korosztály volt a legaktívabb az online vásárlásban 2019-ben? (1 pont) 

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

 6. A kiskereskedelmi forgalom értékének hány százaléka kapcsolódott a Közép-

magyarországi (NUTS1) régióhoz 2019-ben? (2 pont)  

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

Számítás menete: 

7. a) Hány településen nem volt kiskereskedelmi üzlet Magyarországon 2019-ben? (1 pont) 

……………………………………………………………………………………….. 

 b) Ez több vagy kevesebb mint a magyar városok száma? Húzza alá a megfelelő választ! 

(1 pont)  

több / kevesebb 

PONT: 
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XV. Magyar emlékek a határon túlra került városokban (20 pont) 

 

Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található neveket és állításokat kell összekapcsolnia 

a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, 

hogy először az állítást kell elolvasnia és csak ezután kell kikeresnie a térképvázlat megfelelő 

részletét (betűjét). Írja a megfelelő betűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! 

 

 

 

… Nagyvárad  

… Munkács 

… Zágráb 

… Pozsony  

… Kassa 

… Eszék 

… Szabadka  

… Révkomárom 

… Arad 

… Szatmárnémeti 
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 ..... 1. E Szamos parti város közelében írták alá a Rákóczi-szabadságharcot lezáró békét.  

 ..... 2. Egykori magyar koronázóváros a Duna partján. 

 ..... 3. A Vág torkolatánál fekvő város erődjei az 1848-49-es szabadságharcban fontos 

szerepet játszottak. 

 ..... 4. A Hernád partján fekvő város dómjában őrzik II. Rákóczi Ferenc hamvait. 

 ..... 5. Híres Latorca parti várát Zrínyi Ilona védte a császári csapatokkal szemben a XVII. 

század végén.  

 ..... 6. A Sebes-Körös partján fekvő város monostorát I. László alapította, akinek sírja, 

szentté avatása után, zarándokhely lett.  

 ..... 7. Az egykori horvát-magyar társkirályság egyik székvárosa a Száva partján. 

 ..... 8. Az 1848-49-es magyar szabadságharc egyik kiemelt emlékhelye a Maros parti város, 

október 6-án emlékezünk az itt lezajlott eseményekre.  

 ..... 9. A termékeny bácskai lösztáblán fekvő egykori mező-, majd szabad királyi város a 

török idők előtt a Hunyadiak kezén volt.  

 ... 10. 1566-ban Szigetvár ostroma előtt, itt kelt át a Dráván II. Szulejmán szultán. 
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XVI. Nemzetközi baráti kör (10 pont) 

 

Útmutató: Interneten belép egy virtuális nemzetközi közösségbe, ahol a résztvevők földrajzi 

fejtörőket adnak egymásnak saját országukról, és ki kell találniuk egymás országát! Írja a 

megfelelő ország nevét a leírás utáni vonalra! 

 

 .... 1. Abban az európai országban lakom, amelynek négy hivatalos nyelve van és nincs 

tengerpartja: _________________ 

 .... 2. Olyan dél-amerikai országban lakom, amelyet nyugatról óceán, keletről Argentína, délről 

pedig a Drake-átjáró határol: _________________ 

 .... 3. Afrikai országban lakom, ahol egy folyó völgye és deltája tömöríti a közel 100 millió fős 

lakosság döntő részét: _________________ 

 .... 4. Újonnan iparosodott délkelet-ázsiai országok második hullámának legnépesebb 

országában lakom: _________________ 

 .... 5. Az én országom a karibi szigetvilágban fekszik, fővárosa Havanna: _________________ 

 .... 6. Abban a kis területű, tengerparti európai országban lakom, amelynek lakossága főként 

szunnita vallású: _________________ 

 .... 7. Az én közel 5 millió fős országom két fő és több kisebb szigetből áll, Ausztráliához és az 

Antarktiszhoz van legközelebb: _________________ 

 .... 8. Az én országomban bányásszák ki évente a legtöbb kőolajat a világon az USA után: 

_________________ 

 .... 9. Egy kelet-afrikai ország fővárosában, Nairobiban lakom: _________________ 

 .. 10. Az én országom jellegzetessége, hogy 11 időzónát fed le: _________________ 

 

 

PONT: 
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XVII. Ábrák elemzése (12 pont) 

 

Útmutató: Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

 

1. Milyen különbség állapítható meg a Nyugat- és Kelet-Közép-Európai országok között az 

ábra alapján? (1 pont) 

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

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

2. Melyik posztszocialista ország a legfejlettebb az ábrán szereplők közül az egy főre jutó GDP 

alapján? (1 pont)  

…………………………. 

3. Milyen változás következett be a gazdasági berendezkedési formában az 1980-as évek végén, 

1990-es évek elején Kelet-Közép-Európa országaiban? (2 pont)  

váltás előtt: ……………………………  váltás után: …………………………… 

4. Melyik két ország egyesült 1990-ben Közép-Európában? (2 pont) 

…………………………, …………………………… 
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5. Melyik energiaforrás megnevezése (13,3%) hiányzik az ábráról? (1 pont) 

……………………….. 

6. Melyik EU tagállam rendelkezik a legnagyobb nukleáris energia kapacitással? (1 pont) 

……………………….. 

7. Az energiaforrások két fő típusa közül melyiknek nagyobb az aránya az elektromosáram 

előállításában az ábra alapján? (1 pont)  

……………………….. 

8. Miért növelik a szél- és napenergia, és csökkentik a szénerőművek kihasználását az Európai 

Unióban? Írjon két kapcsolódó kulcsfogalmat a válaszába! (2 pont)  

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

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

9. Melyik európai, de nem EU tagállamban meghatározó a geotermikus energia felhasználása? (1 pont)  

……………………….. 

 


