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A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

első (iskolai) fordulójának feladatlapja 
FÖLDRAJZBÓL 

 
EGYSZERŰ VÁLASZTÁS 

 
Útmutató: e feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban 
egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie. 
Valamennyi feladat megoldása után e jelöléseket át kell vezetnie az értékelő lapra. A helyes 
válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 
 

1. Mi az oka a hőmérséklet évi járásának? 
 

A) A Föld tengelykörüli forgása. 
B) Az évszakok váltakozása. 
C) A Föld keringése a Nap körül. 
D) A Föld tengelyferdesége. 
E) A napszakok váltakozása. 

 
2. Mi a vetődés? 

 
A) A földkéreg lassú süllyedése. 
B) Az eltört kőzetréteg elmozdulása. 
C) A szilárd kőzetréteg eltörése. 
D) A felszín ingó mozgása. 
E) A kőzetréteg meggyűrődése. 

 
3. Mikor keletkezik harmat? 

 
A) Amikor a magas vízgőztartalmú levegő hőmérséklete 0oC alá süllyed. 
B) Amikor enyhébb vízgőzben szegény levegő, vízgőzben gazdag levegővel 

találkozik. 
C) Amikor a felszín közelében lévő levegőnek magas a vízgőztartalma és lehűlése 

eléri a harmatpontot, de a levegő hőmérséklete nem süllyed 0oC alá. 
D) Amikor az anticiklon elősegíti a kisugárzást. 
E) Amikor magas a levegő vízgőztartalma. 

 
4. Mi hozza létre a Föld belsejének magas hőmérsékletét? 

 
A) Az asztenoszféra magmaáramlásai. 
B) A nehézségi erő. 
C) A földrengéshullámok. 
D) A radioaktív anyagok bomlása. 
E) A vulkáni tevékenység. 

 
5. Melyik folyó vízjárása a legegyenletesebb? 

 
A) Volga. 
B) Duna. 
C) Sárga-folyó. 
D) Kongó. 
E) Mississippi. 
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6. Mi jellemzi az egyenlítői öv éghajlatát? 
 

A) Az évi középhőmérséklet 23-29oC. 
B) Csak egyetlen évszak van: a fülledt, meleg, csapadékos nyár. 
C) Hasonlít a trópusi átmeneti övhöz. 
D) A felszálló légmozgás csak az év egy részében jellemző. 
E) Két évszak van. 

 
 

7. Melyik éghajlati területre jellemző erdőtípus a dzsungel? 
 

A) A dél-amerikai esőerdőre. 
B) Az afrikai esőerdőre. 
C) A dél-ázsiai trópusi monszunerdőre. 
D) Az egyenlítői övre. 
E) Az Amazonas-medencére. 

 
 

8. Hol található a laterit talaj? 
 

A) A trópusi átmeneti övben. 
B) Az egyenlítői övben. 
C) A trópusi monszunerdőben. 
D) A sztyep területén. 
E) A mediterrán területeken. 

 
 

9. Melyik kőzet keletkezése kapcsolódik a szél munkájához? 
 

A) Csillámpala. 
B) Andezittufa. 
C) Lösz. 
D) Mészkő. 
E) Márga. 

 
 

10. Mikor keletkezett a Balaton-felvidék vörös homokköve? 
 

A) Középidő, jura időszak. 
B) Óidő, karbon időszak. 
C) Középidő, triász időszak. 
D) Óidő, perm időszak. 
E) Újidő, harmadidőszak. 
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TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS 

 
 
Útmutató: e feladatokban egy állításhoz négy földrajzi fogalom – ország vagy város – 
tartozik. Az állítás nem csak egy fogalomra vonatkozhat, hanem többre is, az alábbi variációk 
szerint:  
 

A) Az állítás az 1., 2. és a 3. országra, városra vagy fogalomra igaz. 
B) Az állítás az 1. és a 3. országra, városra vagy fogalomra igaz. 
C) Az állítás a 2. és a 4. országra, városra vagy fogalomra igaz. 
D) Az állítás csak a 4. országra, városra vagy fogalomra igaz. 
E) Az állítás mind a négy országra, városra vagy fogalomra igaz. 

 
Feladat: válassza ki a variációk közül a helyes válasz megfelelő betűjelét, és az értékelő 
lapon X jellel húzza át a helyes választás nagybetűjelét! 
 
 

11. Milyen felszínformáló erők hozták létre az óidei röghegységeket? 
 

1. Gyűrődés. 
2. Földrengés. 
3. Vetődés. 
4. Vulkáni tevékenység. 

 
 

12. A középidő időszakai. 
 

1. Jura. 
2. Perm. 
3. Triász. 
4. Eocén. 

 
 

13. Az Északi-középhegység jellegzetes ásványkincsei. 
 

1. Lignit. 
2. Bauxit. 
3. Barnakőszén. 
4. Mangánérc. 

 
 

14. Mediterrán és kontinentális éghajlatot választ el. 
 

1. Keleti-Kárpátok. 
2. Déli-Kárpátok. 
3. Skandináv-hegység. 
4. Dinári-hegység. 
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15. A Sváb-Bajor-medencére jellemző. 
 

1. Területén egykori gleccserek morénaanyaga rakódott le. 
2. Az Alpokból lefutó folyók töltötték fel. 
3. Fő folyója a Duna. 
4. Területén felszínre kerültek az óidei kristályos kőzetek. 

 
 

16. Bauxit bányászata számottevő. 
 

1. Görögország. 
2. Franciaország. 
3. Magyarország. 
4. Lengyelország. 

 
 

17. Földgázlelőhely. 
 

1. Az Északi-tenger. 
2. Az Erdélyi-medence. 
3. Szeged környéke. 
4. Szilézia. 

 
 

18. Területén a felszálló légáramlás uralkodik. 
 

1. Góbi. 
2. Kongó-medence. 
3. Szahara. 
4. Amazonas-medence. 

 
 

19. Melyik kőzet vegyi üledékes? 
 

1. Homokkő. 
2. Dolomit. 
3. Márga. 
4. Kősó. 

 
 

20. Melyik a meleg tengeráramlás? 
 

1. Kuro-shio-áramlás. 
2. Benguela-áramlás. 
3. Golf-áramlás. 
4. Labrador-áramlás. 
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21. Az ilyen éghajlati terület folyóinak vízjárása nem ingadozó. 

 
1. Szavanna. 
2. Monszun. 
3. Mediterrán. 
4. Óceáni. 

 
 

22. Nyáron tengeri eredetű légtömegek uralják ezen éghajlati területeket. 
 

1. Óceáni. 
2. Száraz kontinentális. 
3. Szubtrópusi monszun. 
4. Mediterrán. 

 
 

23. Kontinensének leghosszabb folyója. 
 

1. Gangesz. 
2. Duna. 
3. Paraná. 
4. Nílus. 

 
 

24. Negatív hőmérsékleti anomália jellemzi. 
 

1. Shikoku-sziget. 
2. Madagaszkár-sziget. 
3. Ceylon-sziget. 
4. Kamcsatka-félsziget. 

 
 

25. A Gondwana felszínen lévő maradványa. 
 

1. Kanadai-pajzs. 
2. Brazíliai-hegyvidék. 
3. Angara-pajzs. 
4. Ausztráliai-ősmasszívum. 
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HIBAKUTATÁS 
 
 

Útmutató: a következő feladatokban a kérdések, állítások után 4 válasz található. Egy 
közülük teljesen hibás, ezt kell kiválasztani! Az így kiválasztott válasz nagybetűjét X jellel 
húzza át az értékelő lapon. 
 
 

26. Nem Magyarországon ered. 
 

A) Maros. 
B) Rába. 
C) Zagyva. 
D) Kőrős. 

 
 

27. Melegvizű gyógyfürdők. 
 

A) Harkány. 
B) Hajdúszoboszló. 
C) Hévíz. 
D) Lillafüred. 

 
 

28. Területén ősföld van. 
 

A) Oroszország. 
B) India. 
C) Kanada. 
D) Mexikó. 

 
 

29. Hideg tengeráramlás. 
 

A) Kanári-áramlás. 
B) Labrador-áramlás. 
C) Észak-atlanti-áramlás. 
D) Benguela-áramlás. 

 
 

30. Földtörténeti időegység. 
 

A) Óidő. 
B) Középidő. 
C) Negyedidőszak. 
D) Kőkorszak. 
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31. Környékén barnakőszén található. 
 

A) Dorog. 
B) Tatabánya. 
C) Visonta. 
D) Salgótarján. 

 
 

32. Tanúhegy. 
 

A) Somló. 
B) Keszthelyi-hegység. 
C) Szent György-hegy. 
D) Gulács. 

 
 

33. Karsztjelenség. 
 

A) Dolina. 
B) Barlang. 
C) Cseppkő. 
D) Suvadás. 

 
 

34. Melyik kőzet nem üledékes eredetű? 
 

A) Dolomit. 
B) Homokkő. 
C) Agyag. 
D) Andezit. 

 
 

35. Melyik ásvány nem tengeri eredetű? 
 

A) Barnakőszén. 
B) Kőolaj. 
C) Kősó. 
D) Bauxit. 

 
 

36. Tölcsértorkolata van. 
 

A) Nílus. 
B) Temze. 
C) Rajna. 
D) Szajna. 
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NÉGY ÉS ÖTFÉLE ASSZOCIÁCIÓ 

 
 
Útmutató: e feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak (vonatkozások) és az állítások 
közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először 
az állítást kell elolvasni, és csak ezután kell hozzákeresni a megfelelő fogalom vagy 
vonatkozás nagybetűjét! Az értékelő lapon X jellel húzza át a helyes válasz nagybetűjét! 
 
 

A) Gránit 
B) Mészkő 
C) Bazalt 
D) Lösz 
E) Dolomit 

 
 

37. Hazánkban a Velencei-hegységben található. 

38. Útburkolásra is használják. 

39. Mélységi magmás kőzet. 

40. A Tapolcai-medence és Salgótarján környéke a legjelentősebb előfordulási helye. 

41. Ha híg sósavat cseppentenek a kőzetre, azonnal pezsegni kezd. 

42. A jégkor idején képződött. 

43. Vulkáni kiömlési kőzet. 

44. Jelentős előfordulási helye a Mezőföld. 

45. Ismert előfordulási helye a Bakony. 

46. Ilyen kőzetből áll a Gellérthegy. 

47. Törmelékes üledékes kőzet. 

48. Szerves eredetű üledékes kőzet. 

49. Összetételében jelentős a magnézium karbonát. 

50. Előfordulási területén alakult ki a mezőségi talaj. 

51. A cementgyártás alapanyaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

A) Ciklon 
B) Anticiklon 
C) Mindkettőre vonatkozik 
D) Egyikre sem vonatkozik 

 
 

52. Az időjárási térképen bekarikázott M betűvel jelölik. 

53. Belsejében a földfelszín közelében alacsony a légnyomás. 

54. Sebessége viszonylag állandó, átlagos értéke 20 km/h. 

55. Hazánk éghajlatára jelentős hatást gyakorol. 

56. A nagy hideg miatt különösen Kanadában és Szibériában gyakori a kialakulása. 

57. Az Azori-szigetek térségében kialakult légköri képződmények különösen fontosak 

hazánk éghajlata szempontjából. 

58. A kontinensek belsejében hatása egyre gyengül. 

59. Az északi félgömbön a levegő az óramutató járásával egyező irányban, a központból 

spirálisan kifelé mozog. 

60. Több ezer kilométeres vándorlása során a Föld alacsony légköri zónáiba sodródik 

bele, és itt szűnik meg. 

61. A hegyvidékek jellegzetes, igen száraz, az évszakokhoz képest mindig nagyon meleg 

szele. 

 
 

A) Tanganyika-tó 
B) Boden-tó 
C) Michigan-tó 
D) Balaton 
E) Bajkál 

 
 

62. Árkos vetődéssel keletkezett sekély vizű tó. 

63. A Föld legmélyebb tava. 

64. Partvidékén híres bortermelő vidékek vannak. 

65. Földünk legnagyobb árokrendszerében elhelyezkedő tó. 

66. Észak-Amerikában van. 

67. E tóból eredő folyón jelentős vízierőmű található. 

68. E tó partján egyezik meg naponta a nappalok és az éjszakák hosszúsága. 

69. A Rajna folyó vízjárását teszi egyenletessé. 

70. A világ legforgalmasabb belvízi hajó útvonalai itt alakultak ki. 

71. Felhalmozott moréna sáncai mögött duzzad fel. 
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A) Alpok 
B) Andok 
C) Mindkettőre vonatkozik 
D) Egyikre sem vonatkozik  

 
 

72. A Pacifikus-hegységrendszer tagja. 

73. Gyűrődéssel keletkezett hegység. 

74. A hegységben működő vulkán is van. 

75. A hegység egész területén 3000 m körüli magasságban húzódik a hóhatár. 

76. Óceáni és szárazföldi kőzetlemez ütközésével keletkezett. 

77. Területén gleccserek is kialakultak. 

78. Az újidő harmadidőszakában emelkedett ki. 

79. Kialakulásában döntő szerepe volt a vetődésnek. 

80. Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. 

81. A Variszkuszi-hegységrendszer tagja. 

82. Feketekőszénben gazdag hegység. 

 
 

A) Egyenlítői öv 
B) Trópusi átmeneti öv 
C) Térítői öv 
D) Trópusi monszun 
E) Egyikre sem vonatkozik 

 
 

83. Amikor a leszálló légáramlatok kerülnek az adott terület fölé, akkor köszönt be a 

száraz évszak. 

84. A szél pusztító munkája formálja ki a kőgombákat és az ingóköveket. 

85. Három évszak van: a forró és csapadékos nyár, a forró és száraz tavasz és a tél. 

86. Asszuán ilyen éghajlati övben van. 

87. Ebben az övben fejlődött ki Földünk legdúsabb növénytársulása. 

88. Tokióban is ilyen éghajlat van. 

89. Jellegzetes növénye a majomkenyérfa és a szalámifa. 

90. A forró, száraz és a hűvös, száraz évszak különböztethető meg.  

91. Calcuttában is ilyen éghajlat van. 

92. Jellegzetes növénytársulása Ausztráliában a scrub. 
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A) Mediterrán éghajlat 
B) Szubtrópusi monszun éghajlat 
C) Mindkettőre vonatkozik 
D) Egyikre sem vonatkozik 

 
93. Jellegzetes talaja a mészkövön kialakuló terra rossa. 

94. A meleg mérsékelt éghajlati övhöz tartozik. 

95. A kontinensek nyugati oldalán helyezkedik el, általában a tengerek menti keskeny 

sávon. 

96. A nyár forró és csapadékos, a tél hűvös vagy hideg, és csapadékszegény. 

97. A folyók vízjárása rendkívül szélsőséges, az őszi-téli esőzések hatására megduzzad-

nak, nyáron elapadnak, alig csörgedezik a medrükben víz. 

98. Az évi középhőmérséklet nem emelkedik 10oC fölé. 

99. A süveg alakú szigethegyek e térségre is jellemzőek. 

100. Tokió is ilyen éghajlati területen található. 

101. A csapadék évi mennyisége nem haladja meg az 500 mm-t. 

102. Négy évszak alakult ki. 

103. Jellegzetes növénytársulása a macchia, amely örökzöld növényekből (oleander, 

nemesbabér, fügekaktusz és agavéfajok) áll. 

104. A tengerpartokat és az alacsonyabb területeket kemény lombú erdők borítják, 

erdőalkotó a szelídgesztenye, a paratölgy, a magyaltölgy. 

105. Róma is ezen az éghajlati területen van. 

106. A lombhullató erdők területén e fahéj színű erdőtalaj a jellemző. 

107. A sok csapadék miatt a leggyakoribb növénytársulás a babérlombú erdő. 

108. A folyók vízszintingadozása szélsőséges. 

109. A nyugatias szél szinte minden évszakban befolyásolja az időjárást. 

110. Kimondottan száraz évszak nincs, nyáron a csapadék általában 1000 mm, de 1500 

mm-nél is több lehet. 

111. Jellemző talaja a vörös- és sárgaföld, amely tápanyagban szegény, mivel a sok 

csapadék miatt nagymértékű a talaj kilúgozása, és a gyér lombozat miatt csekély a 

szerves anyag visszapótlása a talajba. 

112. A lombhullató fák közül a legjellegzetesebb az eperfa, amelynek lombozata a 

selyemhernyó-tenyésztés szempontjából jelentős. 

 
 
 



 

12 

MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS 
 
 
Útmutató: e feladatokban két mennyiség („a” és „b”) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. 
A három lehetőség a következő: 
 

A) „a” nagyobb, mint „b” 
B) „b” nagyobb, mint „a” 
C) „a” és „b” egyforma vagy megközelítően azonos 

 
 
Feladat: keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és azt az értékelő lapon X jellel 
jelölje! 
 
 

113. a) A Déli-sarkkör gömbi kerülete. 
b) A Ráktérítő gömbi kerülete. 
 

114. a) A sztratoszféra vízgőztartalma. 
b) A troposzféra vízgőztartalma. 

 
115. a) A kiscelli agyag keletkezésének kora. 

b) A bazalt (Tapolcai-medence) keletkezésének kora. 
 

116. a) A vas kiválásának hőmérséklete. 
b) A króm kiválásának hőmérséklete. 

 
117. a) A Balaton-felvidéken található vörös homokkő kora. 

b) A Mecsekben található vörös homokkő kora. 
 

118. a) A hőmérséklet napi ingása az Egyenlítőn. 
b) A hőmérséklet évi közepes ingása az Egyenlítőn. 

 
119. a) A csapadék átlagos évi összege az óceáni éghajlaton. 

b) A csapadék átlagos évi összege a szubtrópusi monszun éghajlaton. 
 

120. a) A bazalt szilícium-dioxid tartalma. 
b) A gránit szilícium-dioxid tartalma. 

 
121. a) A földrengések száma mozgó lemezszegélyek következtében. 

b) A földrengések száma vulkáni kitörések következtében. 
 

122. a) A világtenger legnagyobb mélysége. 
b) A szárazföldek legnagyobb magassága. 

 
123. a) Az aszályos területek kiterjedése Magyarország területén. 

b) Az aszályos területek kiterjedése Ausztria területén. 
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124. a) A hullámmorajlás partépítő tevékenysége. 
b) A hullámtörés partépítő tevékenysége. 

 
125. a) A dagály magassága a beltengereken. 

b) A dagály magassága a nyílt óceánon. 
 

126. a) A mélytenger földfelszíni kiterjedése. 
b) A kontinentális lejtő földfelszíni kiterjedése. 

 
127. a) A szárazföldek területe. 

b) A világtenger felülete. 
 

128. a) A szárazföld fajhője. 
b) A víz fajhője. 

 
129. a) A Balti-tenger sótartalma. 

b) A Földközi-tenger sótartalma. 
 

130. a) Az ólomérc kiválásának hőmérséklete. 
b) A rézérc kiválásának hőmérséklete. 

 
131. a) A földköpeny vastagsága. 

b) A külső mag vastagsága. 
 

132. a) A Föld felszínéről évente elpárolgott víz mennyisége. 
b) A Föld felszínére évente hullott csapadék mennyisége. 

 
133. a) A tengerek, óceánok fölött évente hullott csapadék mennyisége. 

b) A szárazföldekre évente hullott csapadék mennyisége. 
 

134. a) A folyóvíz befagyásának hőmérséklete. 
b) A tengervíz befagyásának hőmérséklete. 

 
135. a) Az Indiai-óceán tengeráramlás-típusainak száma. 

b) Az Atlanti-óceán tengeráramlás-típusainak száma. 
 

136. a) A polje mérete. 
b) A dolina mérete. 

 
137. a) A középszakasz jellegű folyók munkavégző képessége. 

b) A alsószakasz jellegű folyók munkavégző képessége. 
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RAJZOS FELADATOK 
 
 
Útmutató: ezekben a feladatokban az ábra mellett található állításokat kell egyeztetni a 
nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először 
az állítást kell elolvasni, és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét 
(nagybetűjét). A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az értékelő lapon! 
 
 
 

138. Balti-ősmasszívum 

139. Német-középhegység 

140. Pireneusok 

141. Kelet-európai síkság 

142. Etna 

143. Lánchegység 

144. Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja 

145. A Variszkuszi-hegységrendszer tagja 

146. Feketekőszénben gazdag 

147. Előidőben alakult ki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

148. Meleg levegő 

149. Hideg levegő 

150. Meleg levegő mozgása 

151. Hideg levegő mozgása 

152. Hidegfront 
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153. Nikkel, platina kiválása 

154. Urán, ón kiválása 

155. Arany, ezüst réz kiválása 

156. Vas, króm kiválása 

157. Izzó magma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158. Óceáni kőzetlemez 

159. Szárazföldi kőzetlemez 

160. Asztenoszféra 

161. Gránitos földkéreg 

162. Bazaltos földkéreg 
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163. Észak-atlanti-áramlás 

164. Kuro-shio-áramlás 

165. Golf-áramlás 

166. Oja-shio-áramlás 

167. Labrador-áramlás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168. Északkeleti passzát-szelek öve 

169. Nyugatias szelek öve 

170. Délkeleti passzát-szelek öve 

171. Északkeleti sarki szelek öve 

172. Délkeleti sarki szelek öve 
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RELÁCIÓANALÍZIS TÍPUSÚ FELADATOK 
    
       
Útmutató: ezek a feladatok összetett mondatokból állnak. Az összetett mondat első része egy 
állítás, a második része pedig egy indoklás. Az állítások és az indoklások vagy igazak, vagy 
hamisak. Az igaz állítások és indoklások vagy közvetlen összefüggésben vannak egymással, 
vagy pedig nincs közöttük ilyen kapcsolat. 
 
 Állítás    Indoklás   Összefüggés 
 
  A) igaz    igaz    van 
  B) igaz    igaz    nincs 
  C) igaz    hamis    nincs 
  D) hamis    igaz (önmagában)  nincs 
  E) hamis    hamis    nincs 
 
Feladat: keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és azt az értékelő lapon X jellel 
jelölje! 
 

173. A kőzetlemezek mozgásából származó nyomóerő nagy mélységben meggyűri a 
kőzetrétegeket, mert a kemény, törékeny kőzet csak a mélyben uralkodó nagy 
hőmérséklet és nyomás hatására válhat képlékennyé, gyúrhatóvá. 

 
174. Az ősmasszívumok az újkorban alakultak ki, mert az ősmasszívumok az első 

kéregszigetek köré gyűrődő őshegységek lepusztulásával keletkeztek. 
 
175. A tenger sokkal nagyobb mélységig melegszik fel, mint a szárazföld, mert a 

napsugarak 500 méter mélyen hatolnak a vízbe. 
 
176. A Kordillerák és az Andok a színesfémek érceiben és nemesfémekben roppant gazdag, 

mert területükön nagyarányú vulkáni tevékenység zajlott le. 
 
177. A földrajzi Egyenlítő és a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő egybeesik, és párhuzamos 

a szélességi körökkel, mert a tengerek és a szárazföldek különböző mértékben 
melegednek fel. 

 
178. Minden éghajlati övben jellegzetes növényzet alakult ki, mert az éghajlat 

meghatározza a növények életfeltételeit. 
 
179. A tundra területén gyér a lakosság, mert e terület igen csapadékos. 
 
180. A Kaukázus a Fekete-tenger és az Égei-tenger között helyezkedik el, mert a hegységet 

éles gerincek, mély völgyek és párhuzamos láncok jellemzik. 
 
181. A Föld gömbhéjas szerkezetű, mert az egyes gömbhéjak határán a földrengés-

hullámok irányukat és terjedési sebességüket megváltoztatják. 
 
182. A rétegvíz talajforrásokban, a karsztvíz pedig bővizű rétegforrásokban bukkan a 

felszínre, mert ha a lejtős vízzáró réteg metszi a felszínt, az áramló víz forrásokat hoz 
létre. 
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183. A sztyep területén a mezőségi talaj válik uralkodóvá, mert e területeken sok a 
csapadék. 

 
184. A trópusi monszun területén három évszak van, mert itt nyáron a szárazföld felől, 

télen az óceán felől fúj a szél. 
 

185. A trópusi átmeneti éghajlati övben egy csapadékos és egy száraz évszak váltja 
egymást, mert a passzátszél-rendszer felszálló és leszálló ága évszakosan váltakozva 
fejti ki hatását. 

 
186. A trópusi esőerdő talaja humuszban rendkívül gazdag, mert a rendkívül gyors mállás 

következtében nagy a szervesanyag-felhalmozódás. 
 

187. A felszínt borító vastag málladékot az esőerdő hosszú ideig megvédi a lemosódástól, 
mert az alámosott hegyoldalak lejtőin gyakoriak a csuszamlások, suvadások. 

 
188. Az egyenlítői övben a csapadék egész évben egyenletes, mert itt mindig a passzátszél-

rendszer felszálló ága az uralkodó. 
 

189. Az esőerdő állatvilága fajokban rendkívül gazdag, mert itt élnek rovarok, kétéltűek, 
hüllők, papagájok, kolibrik, majmok. 

 
190. A légkört felépítő gázokat tartózkodási idejük és relatív mennyiségük alapján 

csoportosíthatjuk, mert a relatív mennyiség alapján az atmoszférában 78% nitrogén, 
20,9% oxigén és 0,9% argon van. 

 
191. A légkör felületére érkező sugármennyiségnek kevesebb, mint a fele jut el a 

földfelszínre, mert a sugárzás egy része visszaverődik, a másik része elnyelődik. 
 

192. A térítők környékén keletkező magas légnyomású levegőtömeg nem a földrajzi 
Egyenlítő irányába, hanem a hőmérsékleti egyenlítőhöz áramlik, mert a hőmérsékleti 
egyenlítő a Föld legmagasabb légnyomású pontjait összekötő izotermavonal. 

 
193. A szél irányával szemben lévő hegyoldal mindig szárazabb, mint a szélárnyékos oldal, 

mert a szél kiszárítja a talaj felső rétegeit. 
 

194. Az északi félgömbön a ciklonban a levegő belülről kifelé áramlik, mert a ciklon 
magas légnyomású légköri képződmény. 

 
195. A szél mozgása egyenes irányú, mert hat rá a kitérítő erő, a centrifugális erő és a 

súrlódás a földfelszín közelében. 
 

196. Az anticiklon belsejében állandóan lefelé áramlik a levegő, mert az anticiklonban 
magas a légnyomás. 

 
197. Az őslégkörünk oxigénben szegény volt, mert a növények felhasználták a 

fotoszintézis során a rendelkezésre álló oxigén nagy részét. 
 

198. A Föld egész légtömegének 80%-a a troposzférában van, mert az Egyenlítő 
környékén a legvastagabb a sztratoszféra fölött elhelyezkedő tropopauza. 
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199. A légkörben felfelé haladva csökken a légnyomás, mert a tengerszint közelében a 
gravitáció miatt egy térfogategységre több levegő jut. 

 
200. Télen gyakran képződik ónos eső, mert a talaj közeli légrétegekben a hőmérséklet 

fagypont alá száll. 
 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


