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1.  

 
 

 

1. Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. D –› B –› A –› C  
Sorba rendezés – 1 pont. Csak hibátlan sorrend esetén adható pont. 
 

b. B –› C –› A  
Sorba rendezés – 1 pont. Csak hibátlan sorrend esetén adható pont. 
 

c. C –› B –› D –› A  
Sorba rendezés – 1 pont. Csak hibátlan sorrend esetén adható pont. 

 Összesen: 3 
 

2. Ismered a fogalmat? 
 

a.   Euróövezet/eurózóna (1) 
 

b.   Szurdok (1) A folyóvölgy nem fogadható el helyes válaszként. 
 

c. Hosszan tartó meleg (1) és csapadékhiányos időszak (1) a meleg évszakban. 
       Más, tartalmában hasonló vagy részletező válasz is elfogadható.  

 Összesen: 4 
 
 

3. Mit tudsz meg az éghajlati diagramról? 
 

a. 90 mm (1) 
 

b. 25 (26) 0C (1); 8 0C (1) 
 

c. nagy – közepes – kicsi (1) 
 

d. mediterrán éghajlat (1) 

 
 
 
 

 Összesen: 5 
 
4. Igaz vagy hamis? 

 

1. I (1) 
2. H (1), indok: nem fele, hanem háromnegyed része (1) 
3. H (1), indok: nem egészséges / nincs közvetlen összefüggés (1)  

Bármely egy helyes válasz értékelhető 1 ponttal. 
4. H (1), indok: a schengeni övezet országai nem azonosak az uniós országokkal (1)  

Másképpen megfogalmazott indoklás esetén is jár a pont. 
 Összesen: 7 

 
5. Hasonlítsd össze! 

 

a Kárpát-medence területe     › a Kárpátok területe 

Európa népességének aránya  
a világnépességből a 20. század elején 

    › Európa népességének aránya  
a világnépességből napjainkban 

eladósodás Dél-Európában     › eladósodás Közép-Európában 

egy főre jutó GDP az Európai Unióban      ‹ egy főre jutó GDP az USA-ban 
 

 Összesen: 4 
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6. Azonosítsd a térképet a keresztmetszettel! 

 

Betűk a keresztmetszetben balról jobbra: H. – A. – B. – F. – C. (5) 
 

 (5) 
 Összesen: 10 

 
7. Ismerd fel a lényeget! 

 

Jelenség: üdülőövezet (1) 
Természetföldrajzi oka: kedvező éghajlat a tengerparton (1) 
Társadalomföldrajzi oka: turizmus jelentőségének növekedése (1)  
Természetföldrajzi következménye:  átalakul/pusztul a természeti környezet (1)  
Társadalomföldrajzi következménye: megváltozik a területhasználat, új szokások/építmények 
jönnek létre, bővülnek a szolgáltatások/infrastruktúra, munkalehetőség a lakosságnak (1) 
Bármelyik és bármely más, helyes tartalom esetén jár az 1 pont. 
 

 Összesen: 5 
 
8. Következtess! 

 

a. A növényzet/erdő megfogja a talajt, így kevésbé mosódik le. (1) 
 

b. A hirtelen és sok csapadék hamar leszalad a hegyvidékről, és nagy áradásokat okoz a 
medencében; a csapadék lemossa a termőtalajt a hegyvidékekről. (2) 

Bármely más, helyes tartalom esetén jár pont, ha az oksági kapcsolatra utal. 
 

 Összesen: 3 
 
9. Mi jut eszedbe a képről? 

 

Minden helyes földrajzi kulcsszóért (pl. gyűrthegység, jég felszínformálása, tengerszem, 
aprózódás, fahatár) jár 1-1 pont. 

 Összesen: 5 
 
10. Készíts logikai láncot! 

 

Bármilyen helyes lánc elfogadható, de annak csak az indoklással együtt van értelme.  
5 pont akkor adható, ha a láncban felhasznált minden képet és az indoklás is helyes. 
4 pont adható, ha egy kép kimaradt a láncból, de az indoklás helyes. 
 

 Összesen: 5 

 Összes pontszám: 51 
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1. Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. C –› A –› B –› D  
Sorba rendezés – 1 pont. Csak hibátlan sorrend esetén adható pont. 
 

b. B –› A –› C  
Sorba rendezés – 1 pont. Csak hibátlan sorrend esetén adható pont. 
 

c. A –› B –› D –› C  
Sorba rendezés – 1 pont. Csak hibátlan sorrend esetén adható pont. 

 Összesen: 3 
 

2. Ismered a fogalmat? 
 

a. Öregedő társadalom (1) 
 

b. Tóvidék / sziklamedencés tavak (1) 
 

c. A tengernek két szárazföld között összeszűkülő (1), szomszédos tengereket összekötő része 
(1), a szárazföldek közötti szűk, vízi átjáró.        

             Más, tartalmában hasonló vagy részletező válasz is elfogadható.  
 Összesen: 4 
 
3. Igaz vagy hamis? 

 

H (1), indok: ennyivel növekszik a népességszám, nem csökken (1) 
I (1) 
H (1), indok: nem egészséges / ellenkező az összefüggés (1)  
Bármely egy helyes válasz értékelhető 1 ponttal. 
H (1), indok: nem minden uniós ország tagja az euróövezetnek (1)  
Másképpen megfogalmazott indoklás esetén is jár a pont. 

 Összesen: 7 
 

4. Ismerd fel a lényeget! 
 

Jelenség: növénytermesztés fóliasátorban (1) 
Természetföldrajzi oka: kisebb a területen a hőmérséklet a növény igényénél (1) 
Társadalomföldrajzi oka: élelmiszerigény növekedése / az élelmiszernövények egész évben 
való elérhetőségének igénye / fizetőképes kereslet (1)  
Természetföldrajzi következménye:  átalakul a természeti környezet (1)  
Társadalomföldrajzi következménye: megváltozik a területhasználat, új építmények jönnek 
létre, bővülnek a szolgáltatások, munkalehetőség a lakosságnak (1) 
Bármelyik, bármely más vagy másképpen megfogalmazott helyes tartalom esetén jár a pont. 
 

     Összesen: 5 
 

5. Következtess! 
 

a. A szélkapun bejövő szél felerősödik, és amint veszít energiájából lerakja a hordalékát. (2) 
 

b. Az északnyugati szélkapuban sokszor fúj erős szél. (1) 
        Bármely más, helyes tartalom esetén jár pont, ha az oksági kapcsolatra utal. 

 

      Összesen: 3 
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6. Hasonlítsd össze! 
 

a Kárpát-medence területe › a Kárpátok területe 
Európa népességének aránya  

a világnépességből a napjainkban 
‹ Európa népességének aránya a 

világnépességből a 19. században 
keresztények aránya Európában › nem hívők aránya Európában 

egy főre jutó GDP az Európai Unióban  ‹ egy főre jutó GDP a Japánban 
 

      Összesen: 4 
 
7. Mit tudsz meg az éghajlati diagramról? 

 

a. 35 mm (1) 
 

b. 15 (16) 0C (1); -45 0C Csak előjellel fogadható el az adat (1) 
 

c. nagy – közepes – kicsi (1) 
 

d. tundraéghajlat (1) 
 Összesen: 5 
 
8. Mi jut eszedbe a képről? 

 

Minden helyes földrajzi kulcsszóért (pl. tengerpart, fátlan/tüskés bozót/macchia, kopár, 
terméketlen, kietlen) jár 1-1 pont. 

 Összesen: 5 
 

 
9. Azonosítsd a térképet a keresztmetszettel! 

 

Betűk a keresztmetszetben balról jobbra: G. – D. – A. – E. – B. (5) 
 

 (5) 
 Összesen: 10 
 
10. Készíts logikai láncot! 

 

Bármilyen helyes lánc elfogadható, de annak csak az indoklással együtt van értelme.  
5 pont akkor adható, ha a láncban felhasznált minden képet és az indoklás is helyes. 
4 pont adható, ha egy kép kimaradt a láncból, de az indoklás helyes. 
 

 Összesen: 5 

 Összes pontszám: 51 
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1. Ismered a fogalmakat? 
 

a. Munkanélküli (1) 
 

b.   Tanúhegy/ bazaltsapkás tanúhegy (1) 
 

c. A hegységből a síkságra kilépő vízfolyások által (1), a lecsökkent esés következtében (1) 
lerakott, lapos, legyező szerűen szétterített hordalékhalom (1).  
Másként megfogalmazott, tartalmilag helyes válasz is elfogadható. 
 

 Összesen: 5 
 

2. Milyen helyre ismersz? 
Tanya (1) 
Indok: a tanuló által szabadon megfogalmazott, pl. magányos/egyedülálló, szántófölddel van 
körülvéve. (2) 
 

 Összesen: 3 
 

3. Melyik mutatóra ismersz? 
Negatív természetes szaporodás / természetes fogyás (1) 
Indok: az élveszületések száma alacsonyabb, mint a halálozásoké / a halálozások száma 
magasabb, mint az élveszületéseké / pozitívból negatívba fordult (2) Másként megfogalmazott, 
tartalmilag helyes válasz is elfogadható. 
 

 Összesen: 3 
 

4. Hol – mi? 
Kialakulása: A korábbi üledékes felszínen (1) a jégkorban (1) a hullóporból lösz keletkezett (1)  
Másként megfogalmazott, tartalmilag helyes válasz is elfogadható 
Színezés és betűjel: C. Nagykunság, D. Körös–Maros köze (2) 
 

 Összesen: 5 
 

5. Magyarázd meg! 
 

a. A Kárpát-medencét a tenger feltöltődése után a folyók töltögették hordalékukkal (1), ami a 
hegységkeretből származott (1). 

b. A Kárpát-medence két eltérő eredetű kőzetlemez határán van (1), amelyek találkozásakor 
/peremük alábukásakor vulkánok törték át az üledékrétegeket (1). 
 

 Összesen: 4 
 

6. Melyik nagyobb? 
 

a homokterületek kiterjedése  
az Alföldön 

› a homokterületek kiterjedése  
a Kisalföldön 

a Dunántúli-középhegyvidék tagjai 
kőzetanyagának átlagos életkora 

› az Északi-középhegység tagjai 
kőzetanyagának átlagos életkora 

a vulkáni hegységek területe  
az Északi-középhegységben  

‹ a mészkőhegységek területe 
a Dunántúli-középhegységben 

az erdőterületek nagysága  
a Dunántúlon 

› az erdőterületek nagysága  
a Tiszántúlon 

 

 Összesen: 4 
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7. Rendezd a gondolataidat! 

   
a szelek erősek 

  

hegységkeret 

 az évi középhőmérséklet magasabb, 
       mint ami a földrajzi szélességből következne 

 
az időjárás 

      szeszélyes  télen a hideg levegő a medencében 
megül/szétterjed 

 

  a vízhálózat összefutó   
  az árvizek gyakoriak   

 
 Összesen: 6 
 
8. Miért van ez? 

Észak-Magyarország (1), Észak-Alföld (1) 
Magyarázat: 
– a legkisebb gazdasági teljesítményű megyék (1); Nógrád megye GDP-je az országos átlag 

43%-a, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéé az 57%-a (1) (egyik érték említése esetén is adható 
1 pont, de csak abban az esetben, ha a számérték mértékegységgel együtt szerepel) 

– ezekben a régiókban a legnagyobb a munkanélküliség (1); Észak-Alföld 9,3%, Észak-
Magyarország 6,3% (1) (egyik érték említése esetén is adható 1 pont) 

 

 Összesen: 6 
 

9. Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. C –› D –› B –› A  
Csak a teljesen helyes sorrendért jár pont. (1) 
 

b. B –› A –› D –› C 
Csak a teljesen helyes sorrendért jár pont. (1) 
 

c. C –› B –› A 
Csak a teljesen helyes sorrendért jár pont. (1) 

 
   Összesen: 3 

 

 
   

10. Mi a vonzó benne? 
 

a. Bármely hegy- vagy dombvidéki táj jelölése elfogadható (1); indoklás, pl. völgyben húzódó 
település (1) 
 

b. Táblázat kitöltése szabadon, pl.: 
Meglévő: szép tájkép / nyugodt környezet / természetközeliség 
Szükséges: infrastruktúra- és szolgálatásfejlesztés 
Minden tényezőért 1-1 pont jár. 
 

 Összesen: 6 
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11. Mi van ott? 
Városok: (1-1= 5) 
Táj (1) 

 

 
 

 Összesen: 6 
 

 Összes pontszám: 52 
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1. Ismered a fogalmakat? 
 

a. aktív kereső/foglalkoztatott (1) 
 

b. Holtág / folyókanyarulat/meander (1) 
 

c. Karbonátos kőzetekből felépülő (1), a karsztosodás, a karsztjelenségek/a víz oldó hatása 
által kialakított (1) változatos formakincsű táj (1). 

 

 Összesen: 5 
 

2. Milyen helyre ismersz? 
Lakópark (1) 
Indok: településrész (1), rendezett/körülhatárolt (1) 
 

 Összesen: 3 
 

3. Melyik mutatóra ismersz? 
Születéskor várható élettartam (1) 
Indok: eltérő a nőké és a férfiaké (1), a nőké magasabb /a férfiaké alacsonyabb (1) 
 

 Összesen: 3 
 

4. Hol – mi? 
Kialakulása: A tengeri üledékre hordalékkúpokat (1) halmoztak a folyók (1), amelyek apróbb   
hordalékát, a homokot a szél áthalmozta (1) 
Színezés és betűjel: D. Kiskunság, E. Nyírség (2) 
 

 Összesen: 5 
 

5. Magyarázd meg! 
 

a. Medencejelleg a felszín alatt is, a süllyedékekben összegyűlt a víz (1), vékony földkéreg 
miatt felmelegszenek (1) 

 

b. Tengerekben planktonból szénhidrogének (1), a tengerparti mocsarakban szénfélék 
képződhettek (1)  
 

 Összesen: 4 
 
6. Rendezd a gondolataidat! 

   
a szelek erősek 

  

hegységkeret 

 az évi középhőmérséklet magasabb, 
       mint ami a földrajzi szélességből következne 

 
az időjárás 

      szeszélyes  télen a hideg levegő a medencében 
megül/szétterjed 

 

  a vízhálózat összefutó   
  az árvizek gyakoriak   

 
 Összesen: 6 
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7. Melyik nagyobb? 

 

a löszterületek kiterjedése  
az Alföldön 

› a löszterületek kiterjedése  
a Kisalföldön 

nemzeti parkok száma  
a hegyvidéki tájainkon 

‹ nemzeti parkok száma  
az alföldi tájainkon 

a Duna magyarországi 
szakaszának hossza  

‹ a Tisza magyarországi szakaszának  
hossza 

a Dunántúli-dombság hegyvidéki 
területeinek kiterjedése 

‹ a Dunántúli-dombság alföldi 
területeinek kiterjedése 

 

 Összesen: 4 
 
8. Miért van ez? 

Nyugat-Dunántúl (1), Közép-Magyarország (1) 
Magyarázat: 
– A legnagyobb gazdasági fejlettségű megyék (1); az 1 főre eső GDP Budapesten 7400 ezer 

Ft/fő, Győr-Moson-Sopron megyében 5000 ezer Ft/fő (1) (egyik érték említése esetén is 
adható 1 pont, de csak abban az esetben, ha a számérték mértékegységgel együtt szerepel) 

– Ezekben a megyékben a legkisebb a munkanélküliség (1); Nyugat-Dunántúl 2,7% és Közép-
Magyarország 3,8% (1) (egyik érték említése esetén is adható 1 pont) 
 

 Összesen: 6 
 

9. Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. A –› B –› D –› C  
Csak a teljesen helyes sorrendért jár pont. (1) 
 

b. C –› D –› A –› B 
Csak a teljesen helyes sorrendért jár pont. (1) 
 

c. C –› B –› A 
Csak a teljesen helyes sorrendért jár pont. (1) 

 

   Összesen: 3 
 

 
   

10. Mi a vonzó benne? 
 

a. Bármely vízparti táj jelölése elfogadható (1); indoklás, pl. völgyben húzódó település (1) 
 

b. Táblázat kitöltése szabadon, pl.: 
Meglévő: szép tájkép / nyugodt környezet / víz 
Szükséges: infrastruktúra- és szolgálatásfejlesztés 
Minden tényezőért 1-1 pont jár. 
 

 Összesen: 6 
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11. Mi van ott? 
Városok: (1-1= 5) 
Táj (1) 

 

 
 

 Összesen: 6 
 

 Összes pontszám: 52 
 
 


