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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 kívül más segédeszköz nem használható. Könyvet, 
térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! 
A feladatlap 200 kérdést illetve feladatot tartalmaz. Az egyes feladattípusok előtt 
megoldási útmutató van, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes 
megoldásához. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, 
állításokat, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő (kijelölt) 
helyre! Ha bizonytalan a helyes válaszban, hagyja ki, és később térjen vissza rá. 
A válaszok megadásánál az útmutatóban előírtak szerint járjon el, s a megoldásokat a 
feladatnál adja meg, nincs külön értékelő lap. (A feladatok végén a „Pont:” feliratú cellát 
nem kell kitölteni.) 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 megoldást 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. 
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I. FELADATCSOPORT 
Európa és Magyarország társadalomföldrajza, az Európai Unió 

 
I.1. EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden feladatban egy 
válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 
1. Hol található a NATO és az Európai Bizottság székhelye? 

A. Strasbourg 
B. Berlin 
C. Luxembourg 
D. Brüsszel 
E. Bern 

 
2. Melyik ország területébe ágyazódik két törpeállam? 

A. Törökország 
B. Horvátország 
C. Svájc 
D. Ukrajna 
E. Olaszország 

 
3. Melyik országban a legnagyobb az egy főre jutó GDP (euró) az elmúlt években? 

A. Németország 
B. Luxemburg 
C. Olaszország 
D. Finnország 
E. Dánia 

 
4. Melyik országhoz tartozik Madeira szigete? 

A. Spanyolország 
B. Olaszország 
C. Portugália 
D. Franciaország 
E. Görögország 

 
5. Melyik város a székhelye a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek? 

A. Bécs 
B. Prága 
C. Eindhoven 
D. Amszterdam 
E. Stockholm 
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6. Melyik ország villamos energia termelésében legnagyobb a vízerőművek aránya? 

A. Csehország 
B. Horvátország 
C. Norvégia 
D. Románia 
E. Hollandia 

 
7. Melyik ország Magyarország legjelentősebb külkereskedelmi partnere? 

A. Oroszország 
B. Spanyolország 
C. Nagy-Britannia 
D. Ausztria 
E. Németország 

 
8. Melyik város fontos autóipari központ? 

A. Cork 
B. Koppenhága 
C. Vilnius 
D. Krakkó 
E. Wolfsburg 

 
9. Melyik város nem főváros? 

A. Zürich 
B. Valletta (La Valletta) 
C. Riga 
D. Podgorica 
E. Dublin 

 
10. Melyik város az Európai Központi Bank székhelye? 

A. Strasbourg 
B. Luxembourg 
C. Frankfurt 
D. Róma 
E. Bécs 

PONT:
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I.2. TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: E feladatokban egy állításhoz négy fogalom tartozik. Az állítás egy vagy több 
fogalomra vonatkozhat az alábbi változatok szerint: 
 
   A Az állítás az 1., 2. és 3. fogalomra igaz 
   B Az állítás az 1. és 3. fogalomra igaz 
   C Az állítás a 2. és 4. fogalomra igaz 
   D Az állítás csak a 4. fogalomra igaz 
   E Az állítás mind a négy fogalomra igaz 
 
Válassza ki a variációk közül a helyes válasz nagybetűjelét, és az állítás előtti üres 
négyzetbe írja be! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

1. Az Európai Uniót megelőző közösségek     
1. Európai Szén- és Acélközösség  
2. Európai Tanács 
3. Európai Gazdasági Közösség 
4. NATO 

2. Az Európai Unió alapító tagjai      
1. Benelux államok 
2. NSZK (Németország) 
3. Franciaország 
4. Olaszország 

3. Az Európai Unió egységes valutáját, az eurót bevezették   
1. Németország 
2. Spanyolország 
3. Olaszország 
4. Nagy-Britannia 

4. Nem tagja az Európai Uniónak      
1. Dánia 
2. Görögország 
3. Portugália 
4. Svájc 

5. Az Európai Unió jelképei       
1. európai himnusz: Mozart IX. szimfóniájának utolsó tétele (Örömóda dallama) 
2. európai himnusz: Beethoven IX. szimfóniájának utolsó tétele (Örömóda dallama) 
3. európai zászló: kék háttérrel 27 aranycsillagból álló zászló 
4. európai zászló: kék háttérrel 12 aranycsillagból álló zászló 
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6. Az Európai Unió intézményei és szervei     
1. Európai Parlament 
2. Európai Unió Bírósága 
3. Európai Bizottság 
4. Európai Számvevőszék 

7. Az Európai Tanács tagjai       
1. tagállamok szaktárcánkénti illetékes miniszterei 
2. választott parlamenti képviselők 
3. regionális önkormányzatok képviselői 
4. tagállamok állam-, illetve kormányfői 

8. A négy alapszabadság (szabad áramlás) része      
1. áru 
2. tőke 
3. szolgáltatások 
4. munkaerő 

9. 2004. május elsején csatlakozott az Európai Unióhoz   
1. Lengyelország, Málta, Észtország 
2. Szlovákia, Szlovénia, Ciprus, Litvánia 
3. Magyarország, Csehország, Lettország 
4. Románia, Bulgária, Horvátország 

10. A Schengeni-övezet tagja       
1. Magyarország  
2. Bulgária 
3. Csehország 
4. Románia 

PONT:
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I.3. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: A következőkben el kell döntenie, hogy igaz (I) vagy hamis (H) egy-egy 
állítás. A megfelelő betűt (I vagy H) az állítás előtti üres négyzetbe írja be! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

1. Magyarországon három helyen működik cukorgyár: Kaposvár, Szerencs, Ács. 
 

2. Hazánk fontos kőolaj-finomítója található Százhalombattán. 
 

3. Hazánk hivatalos borvidékei között találjuk a Hajós-Bajai és az Ászár-Neszmélyi 
borvidéket. 
 

4. A 2010. évi magyarországi vörösiszap-katasztrófa oka az almásfüzitői timföldgyár 
tározójának gátszakadása. 
 

5. A Mercedes-Benz Kecskeméten létesít új autóipari üzemet.  
 

6. Esztergom, Szentgotthárd és Győr autóipari központok. 
 

7. A Széchenyi-, a Gellért- és a Lukács-fürdő gyógyfürdők Budapesten. 
 

8. A Nyírségre jellemzők a bokortanyák. 
 

9. Jelentős hazai papírgyárak vannak a Duna mentén: Komáromban, Lábatlanban, 
Szentendrén és Dunaújvárosban. 
 

10. Pécs, Balassagyarmat, Szeged, Miskolc és Eger városok megyeszékhelyek. 
PONT:

 
 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 6 OKTV 2. forduló 
 

  
I.4. MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS (10 pont) 

 
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 közel hasonló (a magyarországi értéktől 

maximum (+/-) 10%-kal tér el) 
Válassza ki a variációk közül a helyes válasz nagybetűjelét, és az állítás előtti üres 
négyzetbe írja be! (Az adatok a 2009. évre vonatkoznak.) 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

1. a) Magyarország területe 
b) Szlovákia területe 

 

2. a) Magyarországgal szomszédos országok száma 
b) Svájccal szomszédos országok száma 

 

3.  a) Magyarország népességszáma 
b) Csehország népességszáma 

 

4. a) Magyarország megyéinek száma 
b) Ausztria tartományainak a száma  

 

5. a) Magyarország búzatermelése 
b) Németország búzatermelése 

 

6. a) Magyarország sertésállomány 
b) Dánia sertésállománya  

 

7. a) Magyarország bortermelése 
b) Franciaország bortermelése 

 

8. a) Magyarország működő atomerőműveinek száma 
b) Románia működő atomerőműveinek száma 

 

9. a) Magyarországon az autópályák hossza 
b) Lengyelországban az autópályák hossza 

 

10. a) A világörökség helyszínek száma Magyarországon  
b) A világörökség helyszínek száma Spanyolországban 

PONT:
 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 7 OKTV 2. forduló 
 

 
I.5. PÁROSÍTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: E feladatban európai országok, városok, földrajzi helyek nevét és leírását 
olvashatja, ezeket kell összepárosítani. Válassza ki egy-egy leíráshoz a variációk közül a 
helyes választ, s annak nagybetűjelét a leírás előtti üres négyzetbe írja be! Két földrajzi 
egységgel több van, mint ahány leírás, azaz nem minden betű kerülhet beírásra. 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

A. La-Manche-csatorna 
B. Dánia 
C. Izland 
D. Írország 
E. Belgium 
F. Lengyelország 

G. Milánó 
H. Boszporusz 
I. Athén 
J. Spanyolország 
K. Portugália 
L. Róma

 

1. A tűz és a jég birodalma. Területén a több mint száz vulkánból számos jelenleg is 
aktív. 

2. Jelentős kikötővárosa Antwerpen, évszázadok óta a Föld egyik legnagyobb  
gyémántcsiszoló központja. 

3. Régi városainak egyik gyöngyszeme Granada, amelynek leghíresebb műemléke az  
Alhambra. 

4. Kopernikusz szülőhazája. Fővárosa a Visztula partján fekszik. 

5. Világhírű műemléke az Akropolisz. 

6. Két kábelhíd köt itt össze két kontinenst. 

7. Üde zöld rétjei miatt a Zöld sziget nevet kapta. 

8. Tenger alatti vasúti alagút köti itt össze a két szárazföldet. 

9. Világhírű műemléke a Forum Romanum.  

10. Területe a Jylland-félszigetre és számtalan szigetre terjed ki; hozzá tartozik a  
Feröer-szigetek és Grönland is. 

PONT:
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II. FELADATCSOPORT 
Globális pénzpiac, gazdaság és válság 

 
II.1. SZÖVEGELEMZÉS (15 pont) 

 
Útmutató: A mellékelt forrás átolvasása és elemzése alapján válaszoljon a következő 
kérdésekre! (Az egyes kérdéseknél a kértnél több helyes válaszért nem jár pluszpont.) 

 
„2008. szeptember 15-én csődöt jelentett a Wall Street egyik legnagyobb múltú pénzügyi 
intézménye, a több mint 150 éves múltra visszatekintő Lehman Brothers befektetési bank. E 
csőd dominószerűen vonta maga után a pénzügyi intézmények válságát, s 2008 októberétől 
globális pénzügyi, majd globális világgazdasági válság kezdődött.   

A pénzügyi válság egyik fő oka, hogy napjainkra a pénz már nem egyszerűen „csak” 
fizetési eszköz, hanem a pénz a legfontosabb áru, amelyet szintén pénzért adnak és vesznek. 
A világ legnagyobb piaca, a nemzetközi devizapiac, hivatalos nevén a FOREX (angol 
elnevezéssel Foreign Exchange). A FOREX napi forgalma immár megközelíti a 2 billió 
USD-ét! Az ún. erős valuták – USD, EUR, JPY, GBP, CHF – árfolyama diktálja a 
nemzetközi pénzpiac alakulását, míg az ún. gyenge valuták – mint pl. a magyar forint – 
árfolyama mindig követi a nemzetközi pénzpiac alakulását. A világ legnagyobb 
értéktőzsdéjének, a New York-i Értéktőzsdének a legfőbb indexe, a Dow Jones ipari 
átlagindex. Amíg 2007 szeptemberében a Dow Jones ipari átlagindex 14 ezer pont körül járt, 
addig 2008 novemberére lecsökkent 9 ezer pont alá, s 2009 februárjában az index már csak 7 
ezer ponton állt. 

A pénzügyi válság másik fő kiváltó oka, hogy világunk egyetlen domináns hatalma 
az USA, s így az amerikai gazdasági recesszió világgazdasági válságot eredményez. A 
jelenlegi amerikai vezető világgazdasági és világpolitikai szerepkör megalapozását William 
J. Clinton (1993-2001) elnökségi éveihez kapcsolhatjuk. Ebben az időszakban „szárnyalt” az 
amerikai gazdaság, a GDP évente átlagosan 4-6%-kal nőtt, s a munkanélküliségi ráta 
rendszerint 5% alatt maradt, s ekkor még a világ összes GDP értékének több mint 1/3-át 
kizárólag az amerikai nemzetgazdaság állította elő. Amikor 2001 januárjában beiktatták 
George W. Busht, az USA következő elnökét, mindenki egyértelműen és biztosan úgy 
gondolta, hogy Bush olyan amerikai gazdaságot vesz át, amelynek abszolút domináns 
hatalma megkérdőjelezhetetlen. Azonban 2001. szeptember 11-e mindent megváltoztatott. 
Az amerikai geopolitika ekkor új irányt vett, s megkezdődött a terrorizmus elleni 
világméretű harc. 2008-ra a világ összes katonai kiadásának már fele, 711 milliárd USD (!) 
az USA-ra jutott, s ennek 27%-a volt az afganisztáni és az iraki katonai „jelenlét” közvetlen 
költsége.” (Bernek Ágnes: Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak 
határán. Földgömb, 2009/6. számban található cikk alapján) 
 
1. Miért mondjuk azt, hogy napjainkban pénzközpontú, azaz monetáris világgazdaság-
ban élünk? Nevezzen meg három indokot! (3 pont) 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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2. Melyek az ún. erős valuták? A szövegben szereplő valutakódok alapján nevezzen meg 
három ún. erős valutát! (3 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Hogyan érintette a Dow Jones ipari átlagindex alakulását a globális pénzügyi válság?  
Írja le hány ponton állt a Dow Jones ipari átlagindex a válság előtt, a válság kitörésekor 
és a válság utáni év elején? (3 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Milyen gazdasági mutatókkal jellemezhető az USA domináns vezető világgazdasági 
szerepköre? Nevezzen meg – a szövegben szereplő – három gazdasági mutatót! (3 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Milyen összefüggés van az USA terrorizmus elleni harca és a jelenlegi amerikai 
gazdasági válság között? A szöveg elemzése alapján vázoljon fel három lehetséges 
logikai összefüggést! (3 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

PONT:
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II.2. EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: E feladatokban egy kérdés és négy válasz található. Minden feladatban egy 
válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 
1. Mit jelent az a fogalom, hogy tőzsdecápa? 

A. Az a bróker, aki már több mint 20 éve „pályán van”, vagyis brókerként dolgozik. 
B. A Londoni Értéktőzsdén, az adott hónapban legnagyobb profitot elérő bróker. 
C. A New York-i Értéktőzsde kitüntető címe, amelyet az adott évben legnagyobb 

forgalmat lebonyolító brókernek ítélnek.   
D. Agresszív, nagy összegek felett rendelkező, a piacot néha egyedül is befolyásolni 

képes tőzsdei szereplő. 
 
2. A Gazdasági és Monetáris Unió melyik tagját érintette legmélyebben a pénzügyi válság 
2010 tavaszán? 

A. Portugália 
B. Hollandia 
C. Görögország 
D. Spanyolország  

 

3. Az alábbiakban felsorolt valutanemek közül melyik nem létezik már? 
A. Svájci frank (CHF)                                      
B. Dán korona (DKK) 
C. Svéd korona (SEK) 
D. Holland gulden (NLG)                               

 

4. Hány különböző címlete van az euró bankjegyeknek? 
A. 8                                      
B. 5 
C. 6 
D. 7                               

 

5. Mi a különbség a valuta és a deviza fogalma között? 
A. A valuta az európai kontinens pénznemeit jelenti, a deviza az európai kontinensen  
     kívüli pénznemekre utal.                                
B. A valuta valamely idegen ország törvényes fizetőeszköze, a deviza valutára történő  
     követelést vagy tartozást jelent.  
C. Semmi lényegi különbség nincs, a kettő lényegében azonos. 
D. A deviza valamely idegen ország törvényes fizetőeszköze, a valuta devizára  
     történő követelést vagy tartozást jelent.  
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6. Mit jelent az a kifejezés, hogy konvertibilis valuta? 

A. Az adott valuta szabadon átváltható bármely más valutára.                                
B. Az adott valuta kizárólag az adott ország Központi Bankjának az engedélyével  
     váltható át másik valutára.   
C. Az adott valuta csak egy meghatározott összeg erejéig váltható át másik valutára.  
D. Az adott valuta nem váltható át bármely más valutára.                                           

 

7. Mik láthatók az euró bankjegyek hátoldalán? 
A. Ablakok  
B. Kapuk   
C. Hidak 
D. Az Európai Központi Bank épülete  

 

8. Az alábbiakban felsorolt országok nem tagjai az Európai Uniónak, s így nem tagjai a 
Gazdasági és Monetáris Uniónak sem. Melyik az az ország, amelynek mégis az euró a 
nemzeti valutája? 

A. Fehéroroszország (Belorusszia)                                
B. Vatikánváros   
C. Horvátország 
D. Ukrajna                                            

 
9. Az ún. maastrichti konvergencia-kritériumok egyik kiemelt eleme a fenntartható 
költségvetési pozíció. Mit jelent ez az eurót bevezetni szándékozó országra nézve? 

A. Azt, hogy az eurót bevezetni szándékozó ország költségvetési hiánya nem lehet több  
     GDP-jének 6%-ánál.                                
B. Azt, hogy az eurót bevezetni szándékozó ország költségvetési hiánya nem lehet több  
     GDP-jének 8%-ánál.  
C. Azt, hogy az eurót bevezetni szándékozó ország költségvetési hiánya nem lehet több  
     GDP-jének 3%-ánál.  
D. Azt, hogy az eurót bevezetni szándékozó ország vállalja, hogy költségvetési hiányát  

      évente 0,5%-kal folyamatosan csökkenti.   
 

10. Hány ország a tagja az eurózónának 2011. januárjában? 
A. 15                                
B. 16   
C. 17 
D. 19                                            

PONT:
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II.3. PÁROSÍTÁS (12+3 pont) 

 
Útmutató: E feladatban európai offshore területek nevét, földrajzi helyét és leírását kell 
összepárosítani. Válassza ki egy-egy térséghez a megfelelő térképrészlet nagybetűjelét, és 
írja be a földrajzi név előtti üres négyzetbe! 
Ezután párosítsa össze a neveket a leírásokkal, s a földrajzi név elé beírt nagybetűt írja 
be a neki megfelelő leírás előtt lévő négyzetbe is! Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
Végezetül válaszoljon az offshore területekkel kapcsolatos kérdésre!  
 

 
 
 

 Gibraltár 

 Monaco 

 Ciprus 

 Andorra 

 San Marino 

 Liechtenstein 

 A katalán eredetű népesség a 6–7. században telepedett le a Pireneusok magas láncai és 
szűk völgyei által uralt területen. A Frank Birodalom határvidékévé vált, majd annak 
szétesése után viszonylag önálló lett. 1278-ban társhercegséggé nyilvánították. Ettől kez-
dődően a háborúk elkerülték. Létének gazdasági alapját az idegenforgalom jelenti. Vámmen-
tes üzleteit, valamint téli-nyári üdülőhelyeit évente mintegy 9 millió turista keresi fel.  
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Mészkősziklájára már a 8. században erődítményt emeltek az arabok. A 15. században 
visszafoglalták a spanyolok, majd 1704-ben az angolok birtokába került, és az 1713-as 
utrechti békeszerződés mindörökre Nagy-Britanniának adta. 1830-tól hivatalosan is a brit 
haditengerészet támaszpontja. Napjainkra katonai szerepe már csökkent. A legfontosabb két 
fő bevételi forrásává az offshore banktevékenység (az összes GDP 30%-a) és a turizmus vált.  

A vaduzi grófság 1719-ben alakult önálló állammá. Az I. világháború végéig az Osztrák–
Magyar Monarchiával alkotott vámuniót. 1924 óta pedig valuta- és vámuniót alkot Svájccal. 
Függetlenségét a II. világháborúban is megőrizte. Kiemelkedően fejlett a banki tevékenység 
és a turizmus. A rendkívüli kedvezmények, különösen az alacsony adókulcs miatt számos 
vállalat választja székhelyéül ezt az offshore területet. Bélyegkiadásból is jelentős 
bevételekhez jut.  

Alapítása 301-ben történt az üldözések elől menekülő keresztény közösség által. 1244-
ben megfogalmazott alkotmánya legrégibb a világon. Európa harmadik legkisebb állama. A 
gazdaság bevételének fele az idegenforgalomból származik. Évente 2 millió fő turista keresi 
fel. Emellett a banki tevékenység, az elektronika és a kerámiagyártás tölt be kulcsszerepet.  

A terület 1571-ben került török uralom alá, s majd 1878-ban az angolok foglalták el. 
Ekkorra alakult ki az etnikai megosztottság is, a lakosság 80%-át kitevő görög lakosság 
mellett, a népesség 20%-át a betelepített török katonák leszármazottai alkották. 1960-ban vált 
függetlenné, de Nagy-Britannia fenntartotta tulajdonjogát két hatalmas katonai támaszpontja 
felett. Az 1962–1964-es polgárháború végül is a sziget kettéosztásához vezetett. A sziget 
északi része, az összes terület mintegy 40%-a török megszállás alá került. A görögök által 
lakott terület az Európai Unió és az eurózóna tagja. 

Területén 1215-ben a genovaiak erődöt építettek, melyet 1297-ben az uralkodó Grimaldi-
család foglalt el. 1641 óta kisebb megszakításokkal Franciaország gyámkodását élvezi, 
melynek során területe három egymással összeépült településre korlátozódott. Iparnegyede 
már a 20. századi partfeltöltésen létesült. Gazdasága a 19. században az első kaszinó (1861), 
majd a Franciaországba vezető vasútvonal megépítésével indult gyors fejlődésnek. Mára 
kellemes éghajlatával, természeti szépségével, szórakoztatóiparával világhírű turisztikai és 
pihenőközponttá vált. Európa egyik vezető offshore területe. 
 
A pénzügyi válság után a nemzetközi szervezetek és a globális pénzpiac valamennyi 
szereplője egyetértenek abban, hogy az offshore területek működését szabályozni és 
ellenőrizni kell! Önnek milyen javaslatai lennének az offshore területek működésének 
szabályozására és ellenőrzésére? Fogalmazzon meg három javaslatot! (A kértnél több 
helyes válaszért nem jár pluszpont.) (3 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
PONT:
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II.4. GRAFIKONELEMZÉS (10 pont) 

 
Útmutató: A mellékelt grafikon elemzése alapján válaszoljon a következő kérdésekre! 
(Utolsó kérdésnél a kértnél több helyes válaszért nem jár pluszpont.) 
 

A forint (HUF)/euró (EUR) árfolyam alakulása 2008 januárjától 2010 októberéig 
(Forrás: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos adatai alapján – www.mnb.hu) 

     Ft 

 
 

1. 2008 januárjától 2010 októberéig milyen sávban mozgott a HUF/EUR árfolyam? Adja 

meg a sáv minimum és maximum értékét! (2 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mikor volt ebben az időszakban a legerősebb a forint az euróhoz képest? Ekkor hány 

forintot adtak egy euróért? (2 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Mely időpontban járt a legjobban az a turista, aki 100 eurót váltott be forintra? Hány 

forintot adtak ekkor a turistának 100 euróért? (2 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Az ábra alapján hogyan ítélhető meg a globális pénzügyi válság hazánkra gyakorolt 

hatása? Milyen mértékben függ a magyar valuta árfolyamának alakulása a globális 

pénzpiac fejleményeitől? (2 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. A HUF/EUR árfolyamának ilyen mértékű változása milyen hatással volt/van a 

magyar gazdaság mindennapjaira? Soroljon fel két tényezőt ezzel kapcsolatban! (2 

pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
PONT:
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III. FELADATCSOPORT 
Földtudomány 

 
III.1. EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden feladatban egy 
válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 
1. Az ércképződés melyik hőmérsékleti zónájában válnak ki a színes- és nemes ércek? 

A. 1100 °C  
B. 700 °C 
C. 500 °C 
D. 350 °C 
E. 1000 °C  

 
2. Milyen kőzettömeget képez a magma felszín felé haladtában, ha a földkéreg felső részében 
szilárdul meg, felboltozva a felette lévő kőzetrétegeket? 

A. Pluton 
B. Lakkolit 
C. Telér 
D. Láva 
E. Lávakúp 

 
3. Milyen kőzetcsoportba tartozik a márvány? 

A. Vegyi üledékes kőzet 
B. Vulkáni kiömléses kőzet 
C. Átalakult kőzet 
D. Törmelékes üledékes kőzet 
E. Mélységi magmás kőzet 

 
4. Melyik földtörténeti időszakban képződött a világ feketekőszén készleteinek nagy része? 

A. Harmadidőszak 
B. Jura 
C. Karbon 
D. Kambrium 
E. Negyedidőszak 

 
5. Melyik alföldi tájegységünk fő alkotója a lösz? 

A. Mezőföld 
B. Nyírség 
C. Hortobágy 
D. Kiskunság 
E. Hanság  
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6. Melyik bázikus vulkáni kiömlési kőzet? 

A. Gabbró 
B. Diorit 
C. Bazalt 
D. Andezit 
E. Riolit 

 
7. Mi a moréna? 

A. Gleccserek vagy mozgó jégtakaró által lerakott kőzettörmelék 
B. Hóból kialakult jégtömeg 
C. A szél által szállított porból keletkező kőzet 
D. Vulkáni piroklasztikus kőzet 
E. Karszt-barlangokban előforduló, csepegő-szivárgó vízből kivált kőzet 

 
8. A pleisztocénben a periglaciális területeken milyen anyag képződött? 

A. Mészkő 
B. Agyag 
C. Dolomit 
D. Lösz 
E. Kálisó 

 
9. Melyik hegy jellegzetes formakincse a bazaltorgona? 

A. Dobogókő 
B. Csóványos 
C. Kékes 
D. Galya-tető 
E. Szent György-hegy 

 
10. Milyen kőzet építi fel döntően a Visegrádi-hegységet? 

A. Bazalt 
B. Gránit 
C. Dolomit 
D. Andezit 
E. Mészkő 

PONT:
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III.2. TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: E feladatokban egy állításhoz négy fogalom tartozik. Az állítás egy vagy több 
fogalomra vonatkozhat az alábbi változatok szerint: 
 
    A     Az állítás az 1., 2. és 3. fogalomra igaz 
    B     Az állítás az 1. és 3. fogalomra igaz 
    C     Az állítás a 2. és 4. fogalomra igaz 
    D     Az állítás csak a 4. fogalomra igaz 
    E     Az állítás mind a négy fogalomra igaz 
 
Válassza ki a variációk közül a helyes válasz nagybetűjelét, és az állítás előtti üres 
négyzetbe írja be! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

1. A napenergia elraktározódhatott benne     
1. Bauxit 
2. Lignit 
3. Uránérc 
4. Kőszén 

 

2. A Naprendszer bolygója, amelynek légköre gáz, alatta folyékony anyagú és szilárd 
magú 

1. Uránusz 
2. Merkúr 
3. Szaturnusz 
4. Vénusz  

 

3. Környezeténél sötétebb terület a Nap fotoszférájában   
1. Napfáklya 
2. Napkitörés 
3. Napfogyatkozás 
4. Napfolt 

 

4. Föld típusú bolygó        
1. Mars  
2. Merkúr 
3. Vénusz      
4. Uránusz    

 

5. Csillagfejlődési állapot 
1. Vörös óriás 
2. Zöld törpe 
3. Fehér törpe 
4. Kék óriás 
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6. A Földnél nagyobb átmérőjű bolygó      
1. Uránusz 
2. Jupiter 
3. Szaturnusz 
4. Neptunusz 

 

7. Napéjegyenlőség napja (általában)      
1. március 21. 
2. június 22. 
3. szeptember 22. 
4. december 21. 

 

8. Gyűrűrendszere van        
1. Uránusz 
2. Jupiter 
3. Neptunusz 
4. Szaturnusz 

 

9. Hazája első űrhajósa        
1. Farkas Bertalan 
2. Neil Armstrong 
3. Jurij Gagarin 
4. Charles Simonyi 

 

10. Jupiter holdja          
1. Io 
2. Europé 
3. Kalliszto 
4. Ganümédész 

 
PONT:

 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 20 OKTV 2. forduló 
 

 
III.3. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: A következőkben el kell döntenie, hogy igaz (I) vagy hamis (H) egy-egy 
állítás. A megfelelő betűt (I vagy H) az állítás előtti üres négyzetbe írja be! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

1. A kőzetek viszonylagos korát a bennük lévő ősmaradványok adják meg, így a 
mélyebben fekvő kőzetek idősebbek, a magasabban lévők fiatalabbak. 
 

2. A Szent Anna-tó és a Balaton törésvonalak között képződött tavak. 
 

3. A Pacifikus-hegységrendszer kialakulásához az egymástól távolodó kőzetlemezek 
peremén megindult heves vulkánizmus vezetett. 
 

4. Egymástól távolodó lemezek okozták a Kelet-afrikai-árokrendszer kialakulását. 
 

5. A Földközi- és a Fekete-tenger, valamint a Kaszpi-tó az egykori Tethys-tenger 
maradványa. 
 

6. Az újidő folyamán zajlott a Variszkuszi és a Kaledóniai hegységképződés. 
 

7. A Pamír, a Himalája, az Atlasz és a Dinári-hegység az Eurázsiai-hegységrendszer 
tagjai. 
 

8. A devonban alakultak ki az első fás szárú szárazföldi növények. 
 

9. A jura időszak végén a dinoszauruszok kihaltak. 
 
 

10. Ősállatok lábnyomait tárták fel kutatók Ipolytarnócon. 
PONT:
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III.4. MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS (10 pont) 

 
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 közel hasonló („b” érték maximum +/- 10%-kal 

tér el „a” értéktől) 
Válassza ki a variációk közül a helyes válasz nagybetűjelét, és az állítás előtti üres 
négyzetbe írja be! Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

1. a) A Nap fotoszféra tartományának sűrűsége 
b) A Nap kromoszféra tartományának sűrűsége 

2. a) A szárazföldi kéreg vastagsága 
  b) Az óceáni kéreg vastagsága 

3. a ) Savanyú láva folyási sebessége 
b)  Bázikus láva folyási sebessége 

4. a)  Bakony-hegység bauxitjának a kora 
b)  Bakony-hegység mangánércének a kora 

5. a) Az Indiai-kőzetlemez Eurázsiai kőzetlemezzel való ütközése óta eltelt millió évek  
száma 

 b) A Pangea Laurázsiára és Gondvanára szétválása óta eltelt millió évek száma 

6. a) A Föld és a Mars távolsága 
 b) A Föld és a Jupiter távolsága 

7.  a) A kréta időszak hossza 
 b) A jura időszak hossza 

8. a) Magmából a vas-, nikkel-, platina- és krómércek kiválásának a hőfoka 
 b) Magmából az ón- és uránérc kiválásának a hőfoka 

9. a) Horzsakő sűrűsége 
 b) Homokkő sűrűsége 

10. a) Lignit képződésének kora 
 b) Feketekőszén képződésének kora 

PONT:
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III.5. PÁROSÍTÁS (10 pont) 

 
Útmutató: E feladatban tudósok nevét és tevékenységét olvashatja. Válassza ki a 
megfelelő betűjelet, melyik tudósra vonatkozik a leírás, és a leírás előtti üres négyzetbe 
írja be! Két névvel több van, mint ahány leírás, azaz nem minden betű kerülhet 
beírásra. 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 
A Johannes KEPLER 
B ARISZTARKHOSZ 
C Klaudiosz PTOLEMAIOSZ 
D Galileo GALILEI  
E Nikolausz KOPERNIKUSZ 
F ERATOSZTHENÉSZ 

G Isaac NEWTON 
H Carl Friedrich GAUSS  
I William HERSCHEL 
J Edmond HALLEY 
K Edwin HUBBLE 
L PÜTHAGORASZ

 

1. A geocentrikus világkép megteremtője. 

2. Nevéhez fűződik a bolygók mozgására vonatkozó törvényszerűségek megállapítása. 

3. Méréseivel megállapította, hogy a Földnél nem sokkal kisebb a Hold, de a Nap a  
Földnél sokkal nagyobb. Ebből következtetett arra, hogy a Földnek kell keringenie a  
Nap körül. 

4. A heliocentrikus világkép felfedezője. 

5. Saját készítésű távcsövével felfedezte a Jupiter holdjait, és ezek keringéséből  
következtetett arra, hogy a Napon kívül más keringési központ is lehetséges. 

6. Felfedezte, hogy léteznek galaxisok a Tejútrendszeren kívül, és az Univerzum tágul.  
Űrtávcsövet neveztek el róla. 

7. Leghíresebb felfedezése az Uránusz volt, valamint a Tejútrendszer tanulmányozása  
során megállapította, hogy az korong alakú. 

8. Egyiptomi városokban végzett mérései alapján kiszámolta, hogy mekkora a Föld  
kerülete. 

9. Felismerte a tömegvonzás törvényét, ezen alapul az égitestek mozgásának számítása. 

10. Kimutatta, hogy az üstökösök jelentős hányada ellipszis alakú pályán mozog a Nap  
körül. 

PONT:
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IV. FELADATCSOPORT 
Éghajlat 

 
IV.1. HIBAKUTATÁS (10 pont) 

 
Útmutató: Az alábbi szövegben öt hibás állítást fedezhet fel. Keresse meg a hibákat és 
írja ezeket a szöveg alá a pontozott vonalra. Ezen túl írja melléjük a kijavított, helyes 
állítást is! Minden talált hiba 1 pontot és minden jó javítás 1 pontot ér. 
 
„Az emberi tevékenység hatására fokozódó üvegházhatás megváltoztatja a Föld jelenlegi 
éghajlati képét. Az üvegházhatást többféle gáz okozza a légkörben. A légkörbe jutó kén-
dioxid 93%-a a közlekedésből, 7%-a a fűtésből és az ipari égetésből származik. A kén-dioxid 
a köddel és esővel vegyülve salétromsavat alkot, amely savas esőt okoz. A troposzférában 
jótékony hatást kifejtő ózon a talajközeli légrétegekben mérgező anyag, amely a szén-
monoxiddal terhelt levegőben a napsugárzás hatására jön létre. A globális felmelegedés 
hatására csökkenhet a sarkvidéki jégtakaró kiterjedése, emiatt méterekkel emelkedhet a 
világtenger szintje. A világtenger szintjének emelkedése a csendes-óceáni szigetvilág 
alacsonyan fekvő szigeteinek gazdaságát előnyösen befolyásolja.” (Kereszty Péter, Nagy 
Balázs, Nemerkényi Antal, Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz a középiskolák 
kilencedik évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 
 

Hibás állítás:      Javítás: 

1. ……………………………………..  ………………………………….. 

2. ……………………………………..  ………………………………….. 

3. ……………………………………..  ………………………………….. 

4. ……………………………………..  ………………………………….. 

5. ……………………………………..  ………………………………….. 

 

PONT:
 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 24 OKTV 2. forduló 
 

 
IV.2. KIEGÉSZÍTÉS (10 pont) 

 
Útmutató: A pontozott vonalra írja be a hiányzó kifejezéseket, fogalmakat! Minden 
beírt jó válasz 1 pontot ér. 
 
„A légszennyező anyagokat ipartelepek, járművek, háztartások bocsátják ki. A kibocsátást 

………………………nevezzük. A levegőbe jutott anyagokat a szél ………………………, ez 

a folyamat a ……………………… A légkörből a szennyeződés visszajut a földfelszínre. A 

kiülepedés, vagyis az egy meghatározott helyen fellépő szennyezettségi érték az 

……………………… A légszennyező anyagok felszaporodása kedvezőtlen időjárási 

helyzetben ……………………… kialakulását okozhatja. Ködös téli időben, gyenge 

légmozgás mellett a fűtésből származó ……………………… és ……………………… 

okozza a ………………………… Erős nyári napsütésben a gépkocsik kipufogógázaiból 

származó ………………………felelősek a …………………………kialakulásáért.” 

(Kereszty Péter, Nagy Balázs, Nemerkényi Antal, Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz a 

középiskolák kilencedik évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 

PONT:
 

 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 25 OKTV 2. forduló 
 

 
IV.3. RAJZOS FELADAT (15 pont) 

 
Útmutató: Írja be az ábrán nagybetűkkel jelölt éghajlati öv/terület/vidék nevét az ábra 
alatti pontozott vonalra, a megfelelő nagybetű után. Ezek után párosítsa össze 
jellemzőikkel: írja be az állítások elé a megfelelő nagybetűket! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

 
 
A: ……………………………. (öv) 
B: ……………………………. (öv) 
C: ……………………………. (öv) 

D: ……………………………. (terület) 
E: ……………………………. (vidék) 

1. Kialakulásában a passzát szél leszálló ága játszik szerepet. 

2. A legmelegebb hónap középhőmérséklete is 0 °C alatt marad. 

3. Enyhe, csapadékos tél jellemzi. 

4. Jellegzetes erdőtípusa a dzsungel. 

5. A bőséges és rendszeres csapadék és az állandó magas hőmérséklet miatt a mállás a fő 
 felszínalakító tényező. 

6. Jellegzetes termesztett növénye a rizs, a cukornád, a juta és a tea. 

7. A napi hőingás rendkívül nagy, elérheti a 25-30 °C-ot. 

8. Területén kaucsukfát, banánt és kakaót termesztenek. 

9. Három évszak különíthető el területén. 

10. Nyáron a turizmus egyik fő célterülete. 
PONT:



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 26 OKTV 2. forduló 
 

 
IV.4. GRAFIKONELEMZÉS (5 pont) 

 
Útmutató: Válaszoljon az alábbi kérdésekre!  
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 
1. Melyik éghajlat csapadékdiagramja látható az ábrán? …………………………… 

  
 
2. Az alábbi három hőmérsékleti diagram közül melyik tartozik a fenti 

csapadékdiagramhoz? Írja ide a megfelelő nagybetűt! …… 

 

   
   A     B     C 
 
3. Hány mm az évi csapadék a csapadékdiagramon ábrázolt területen? 

……… 

 

4. Mi a természetes növénytakaró a két grafikon által ábrázolt éghajlat területén? 

…………………………………………………… 

 

5. Milyen talaj jellemzi a két grafikon által ábrázolt éghajlati övet?  

……………………………………………………     

PONT:
 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 27 OKTV 2. forduló 
 

 
IV.5. PÁROSÍTÁS (10 pont) 

 

Útmutató: Egy, a globális felmelegedéssel foglalkozó konferencia szünetében a 
különböző országok küldöttei beszélgetnek. Keresse ki, hogy mely ország küldöttei 
mondhatták az alábbi mondatokat, és írja be a mondat előtti négyzetekbe a megfelelő 
nagybetűket! Egy mondatot több ország küldöttjéhez is társíthat! A felsorolt országok 
között vannak olyanok, amelyeknek küldöttei viszont nem vettek részt a beszélgetésben. 
A hibásan beírt országokért, országonként egy-egy pont levonás jár! 
 

A. Bulgária 
B. Ausztria 
C. Zöld-foki-köztársaság 
D. Maldív-szigetek 
E. Csád 
F. Gabon 
G. Kolumbia 
H. Hollandia 

I. Svájc 
J. Brazília 
K. Niger 
L. Mali 
M. Finnország 
N. Argentína 
O. Magyarország 
P. Fidzsi-szigetek 

 

1. Hazám több atollból álló szigetcsoport, amely alig emelkedik az óceán 
vízszintje fölé. Ha a globális felmelegedés miatt megemelkedik a tengerszint, hazám víz alá 
kerül. 

2. Ha így fogy a gleccserek jege, hegyi falvainkban a hotelek és éttermek 
egy részét bezárhatjuk, mert megszűnik a nyári gleccsersízés.  

3. A törzsek túl sok állatot legeltetnek a kiszáradt legelőkön, de nem tudjuk 
meggyőzni őket, hogy kevesebb állattal nagyobb esélyünk lenne a túlélésre, mert az állatok 
száma az emberek gazdagságát szimbolizálja. 

4. Az évtizedes erdőirtások következtében művelt földjeinkről a talaj 
teljesen elhordódott, az utóbbi években pedig már a csapadék mennyisége is kevesebb, hiszen 
az egykori dús erdők párologtatása megszűnt. 

5. A felmelegedés miatt a befagyott csatornák jegén zajló hagyományos 
téli korcsolyaversenyünket évek óta nem tudjuk megrendezni. 

6. Az utóbbi években a szélsőséges időjárás és a környező országokban 
végrehajtott erdőirtások miatt egyre magasabb árhullámok futnak végig a folyóinkon, így 
már a XIX. századtól épített gátak nem nyújtanak elegendő védelmet. 
 

PONT:
 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 28 OKTV 2. forduló 
 

 

 

Dolgozatát beadta: ……………. óra ………. perckor 

 

 

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

 

 

Összpontszám: …………….. 

 

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

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



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 29 OKTV 2. forduló 
 

 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2010/2011 30 OKTV 2. forduló 
 

 


