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1. Alkoss fogalomsorokat! 
 

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

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

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

 Összesen: 3 
 

2. Ismered a fogalmat? 
 

a.   Szélsőségesen ingadozó vízjárás (1) Csak ez a szókapcsolat fogadható el helyes megoldásként. 
 

b.   Oázis (1) A sivatag nem fogadható el helyes válaszként. 
 

c. A földrajzi övezetességi rendszer érvényesülése a Föld felszínén (1) az Egyenlítőtől való távolság 
szerint (1), a természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzők övszerű elrendeződése (1).  

       Más, tartalmában hasonló vagy részletező válasz is elfogadható.  
 Összesen: 5 

 
3. Következtess a megfigyelésekből! 

 

a. A vízzel teli pohárban – a talajjal teli pohárban (1) 
 

b. Télen: melegítik (1), nyáron: enyhítik (1) 
 Összesen: 3 

 
4. Mit tudsz meg az éghajlati diagramról? 

 

a. 9 mm (1) 
 

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

c. 17 (16) 0C (1); nagy – közepes – kicsi (1) 

 
 
 
 

 Összesen: 6 
 

5. Mutasd be az évszakokat! 
 

szavannaéghajlat tundraéghajlat 
A. évszak: tél 
     jellemzője: hűvös (1) és száraz (1) 
B. évszak: nyár 
     jellemzője: forró (1) és száraz (1) 
 
Az évszakok megnevezéséért csak együtt adható 
1 pont. 

A. évszak: tél  
    jellemzője: zord / nagyon hideg (1) 
    és nagyon kevés csapadék (1) 
B. évszak: nyár  
     jellemzője: hűvös (1) és csapadékos (1) 
Az évszakok megnevezéséért csak együtt adható  
1 pont. 

 Összesen: 10 
 
6. Milyen irányban változnak az éghajlati jellemzők a valódi mérsékelt övben? 

 

D – évi középhőmérséklet (1); B – évi közepes hőingás (1); C – évi átlagos csapadékmennyiség (1) 

 Összesen: 3 
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7. Vesd össze a kétféle övezetességet! 
 

a.  Bal oldali ábra: bal oldali négyzetbe – D; jobb oldali négyzetbe – É (1) 
      Csak mindkét égtáj helyes beírása esetén adható 1 pont. 

 

b. Hóhatár vonalát berajzolni a hegységben az örökhó és a sziklahavas határára (1), a földgömbön a  
     sarkvidéki és a sarkköri öv határára (1). 

 Összesen: 3 
 
8. Hogyan követik egymást a földrajzi övek? 

 

       Minden megfelelő négyzetbe beírt betűért adható 1-1 pont. 
 

 
 

 Összesen: 4 
 

9. Készíts logikai láncot! 
 

Mérsékelt övezet (1) –› hideg mérsékelt öv –› tajgaéghajlat (1) –› (gyengén) ingadozó vízjárás (1) –› 
természetes növényzet: tajga (1) –› szürke erdőtalaj / podzol (1) –› fő felszínformáló erő: fagyaprózódás 
(1) (elfogadható még tömegmozgások, folyók) –› alacsony népsűrűség (1) –› jellegzetes gazdálkodás: 
erdőgazdálkodás (1) (elfogadható még prémes állatok tenyésztése) –› fő környezeti probléma: erdőirtás 
(1)  

 Összesen: 9 
 
10. Mi jut eszedbe a képről? 

 

Minden helyes földrajzi kulcsszóért (pl. gát, vízerőmű, kopár, hegyvidék) jár 1-1 pont. 
 Összesen: 5 

 Összes pontszám: 51 
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1. Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. B = C –› D –› E 
Sorba rendezés – 1 pont. B és C sorrendje tetszőleges. Csak hibátlan sorrend esetén adható pont. 
 

b. A = B –› D –› C 
Sorba rendezés – 1 pont. Az és B sorrendje tetszőleges. Csak hibátlan sorrend esetén adható pont. 
 

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

 Összesen: 3 
 

2. Ismered a fogalmakat? 
 

a.  Időszakos vízfolyás (1)  
 

b.  Tajga / fenyőerdő (1)  
 

c.    A földrajzi övezetességi rendszer érvényesülése a Föld felszínén (1) a tengerszint feletti magasság  
 szerint (1), a természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzők övszerű elrendeződése (1).  

       Más, tartalmában hasonló vagy részletező válasz is elfogadható.  
 Összesen: 5 

 
3. Következtess a megfigyelésekből! 
 

a. Fehér pohárban – fekete pohárban (1) 
 

b. Minél világosabb színű a felszín, annál kevésbé melegszik fel felette a levegő. / Minél sötétebb színű 
a felszín, annál erősebben melegszik fel felette a levegő. (1) 

 

 Összesen: 3 
 
4. Mit tudsz meg az éghajlati diagramról? 

 

a. 35 mm (1) 
 

b. július (1);  15 0C (1) ; –46 0C (1) 
 

c. 61 0C (1) ; nagy – közepes – kicsi (1) 

 
 
 

 Összesen: 6 
 

5. Mutasd be az évszakokat! 
 

A. évszak: tavasz 
     jellemzője: enyhe (1) és száraz (1) 
B. évszak: nyár 
     jellemzője: meleg / forró (1) és száraz (1) 
 C. évszak: ősz  
     jellemzője: enyhe (1) és enyhén csapadékos (1) 
D. évszak: tél 
     jellemzője: hideg (1) és kevés csapadék (1) 
Az évszakok megnevezése: nyár és tél együtt helyesen (1), tavasz és ősz együtt helyesen (1) 
 

 

        Összesen: 10 
 
6. Milyen irányban változnak az éghajlati jellemzők a forró övezetben? 

 

B – évi középhőmérséklet (1); A – évi közepes hőingás (1); ....... – évi átlagos csapadékmennyiség (1) 

 Összesen: 3 
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7. Készíts logikai láncot! 

 

Forró övezet (1) –› átmeneti öv –› szavannaéghajlat (1) –› ingadozó vízjárás (1) –› természetes 
növényzet: szavanna (1) –› fekete trópusi talaj / vörösföld (1) (bármelyik egy említése esetén adható 
pont) –› fő felszínformáló erő: folyó, aprózódás, szél (1) (bármelyik egy említése esetén adható pont) –› 
nagy népsűrűség (1) –› jellegzetes gazdálkodás: ültetvényes gazdálkodás (1) –› fő környezeti probléma: 
elsivatagosodás / szárazság (1) 

 Összesen: 9 
 
8. Hogyan követik egymást a földrajzi övek? 

 

Minden megfelelő négyzetbe beírt betűért adható 1-1 pont. 
 
 
 

 Összesen: 4 
9. Vesd össze a kétféle övezetességet! 

 

a.  Bal oldali ábra: bal oldali négyzetbe – D; jobb oldali négyzetbe – É (1) 
      Csak mindkét égtáj helyes beírása esetén adható 1 pont. 

 

b.  Erdőhatár vonalát berajzolni a hegységben a sziklahavas és a fenyőerdő (törpefenyves) határára (1),  
       a földgömbön a sarkköri öv és a hideg mérsékelt öv határára (1). 

        Összesen: 3 
 
10. Mi jut eszedbe a képről? 

 

Minden helyes földrajzi kulcsszóért (pl. lepusztulás, jég, gleccser, fagy) jár 1-1 pont. 
 Összesen: 5 

 Összes pontszám: 51 
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1. Mi történik itt? 
 

a. Minden megfelelő helyre írt betűjel 1 pont. 
 

b. C –› A –› B  
Csak a hibátlan sorért adható 1 pont. 
 

c. Vulkánosság (1) 
 
 

 

 
 

 Összesen: 5 
2. Következtess a megfigyelésből! 
 

Gázégő – a Föld belső hője (1) 
Színezett víz – köpeny anyaga (1) 
(Kör)áramlásba kezdett (1) 
Magma hőáramlásást / hő hatására kialakuló köpenyáramlást (1) 

 

 Összesen: 4 
 

3. Mozgás és következménye 

 Összesen: 5 
 

4. Ki a felelős ezért? 
 

A. képződményt – a Föld belső hője / kőzetlemez-mozgás (1) 
     Felszíni kiemelkedés / hegység (1) 
     Szél (1) 

  B. képződményt – hőaprózódás (1), szél (1) 
  C. szél (1) 

 Összesen: 6 
 
5. Ismered a fogalmakat? 

 

 Összesen: 5 
 
 

 

a. Karikázni: gyűrődés (1) 
Vulkánosság, földrengés (1) Bármelyik említése esetén jár a pont. 

 

b.   Közeledő kontinentális + kontinentális lemez – Afrikai és Eurázsiai (1) 
       Közeledő óceáni + óceáni lemez – Csendes-óceáni és Fülöp / Csendes-óceáni és Indo-ausztráliai (1)          
       Bármelyik páros esetén jár a pont. 
       Egymás mellett elcsúszó lemezek – Észak-amerikai és Csendes-óceáni (1) 

a.   Magma (1) 

b.   Aprózódás (1) 

c.   Kőzetestek (1) függőleges irányú elmozdulása (1) vetősík mentén (1). 
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6. Mi lehet ez? 

 

a. Gránit (1) 
 

b. (Mélységi) magmás kőzet (1) 
Kristályos szerkezetű / nagy kristályok alkotják (1) 
 

       c.    Félkemény kőzet (1) 
 Összesen: 4 
7. Hogyan képződött? 

 

a. A. – 4., B. – 1., C. – 2., D. – 3.  (1) 
Csak a teljesen helyes sorrendért adható a pont. 

 
       b.    A. A növényi maradványok elszenesednek (1) 
               B. a mocsárban dús növényzet él (1)  

 C. A növényzet elpusztul (1) 
 D. A növényzet maradványait betemeti az üledék (1) 
 

 Összesen: 5 
8. Mi mikor történt? 

 

a.   Mert a régmúlt eseményeiről kevesebb információ van, mint a közelebbiekről. (1) 
        

b.   Harmadidőszak (1) 
 

c.    Felgyűrődtek az Eurázsiai-hegységrendszer vonulatai – Ú (1), megszilárdult a Föld felszíne – Ő (1),  
  megkezdődött az őskontinens feldarabolódása – K (1), megjelentek az ember közvetlen elődei – Ú   
  (1), őshüllők népesítették be a szárazföldeket és a tengereket – K (1) 

 Összesen: 7 
 

9. Feltárul a talaj 
       

a. sötétbarna – fekete – sárgás – vörös (1) 
              sok benne a humusz – elfogadható mennyiségű humuszt tartalmaz – kevés benne a humusz (1) 
              nagyon vastag – vastag – vékony (1) 
              nagyon jó (1) 
 

b. Képen X-szel jelölni a legfelső talajréteget (1) 
       Legfelül van (1) 

 Összesen: 6 
 

10. Mi jut eszedbe a képről? 
 

Állítások szabadon. Csak azokat az állításokat értékeljük ponttal, amelyek valóban a kialakulásra és a 
felszínre vonatkoznak. Pl. A hegyeknek meredek, kopár lejtői vannak. A széles völgyet egykori gleccserek 
mélyítették. A tőmondatokért 1-1 pont adható. Ha a mondatban több jelző vagy logikailag 
összekapcsolt két állítás szerepel, akkor 2 pont adható. 

 Összesen: 10 
 

 Összes pontszám: 57 
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1. Mi történik itt? 
 

a. Minden megfelelő helyre írt betűjel 1 pont. 
 

b. A –› C –› B / A –› B –› C (mindkét sor elfogadható) 
Csak a hibátlan sorért adható 1 pont. 
 

c. Vulkánosság (1) 
 
 

 

 
 

 Összesen: 5 
2. Következtess a megfigyelésből! 
 

Kiáramlott a kis üvegből a piros víz, felfelé törekedett, majd a víz felszínén lefelé fordult (1)  
A magma hőáramlását / hő hatására kialakuló köpenyáramlást (1) 
Befőttesüvegben lévő víz – a Föld belső hője (1) 
Színezett meleg víz – magma 

 Összesen: 4 
 

3. Mozgás és következménye 

 Összesen: 5 
 

4. Ki a felelős ezért? 
 

A. képződményt – a Föld belső hője / kőzetlemez-mozgás (1) 
     Felszíni kiemelkedés / hegység / felgyűrődés nyomai (1) Bármelyik említése esetén jár a pont. 

  B. képződményt – folyó (1); “V” (1) 
  C. hosszú ideje pusztítják a külső erők / kevésbé ellenálló kőzetekből épül fel (1) Bármelyik említése  
  esetén jár a pont. Más helyes tartalom esetén is adható pont. 

 Összesen: 6 
 
5. Ismered a fogalmakat? 

 

 Összesen: 5 

 

a. Karikázni: óceáni + óceáni (1)  
kontinentális + kontinentális (1) 
 

b. Közeledő kontinentális + óceáni lemez – Csendes-óceáni és Észak-amerikai / Nasca és Dél-amerikai   
/ Csendes-óceáni és Eurázsiai (1) Bármelyik páros esetén jár a pont. 

       Közeledő óceáni + óceáni lemez – Csendes-óceáni és Fülöp / Indo-ausztráliai (1) 
       Egymásól távolodó lemezek – Csendes-óceáni és Antarktiszi / Indo-ausztráliai és Antarktiszi /Észak-   
       amerikai és Eurázsiai / Dél-amerikai és Afrikai (1) Bármelyik páros esetén jár a pont. 
 

a.   Ősföld / ősmasszívum (1) 

b.   Talajerózió / talajlepusztulás (1) 

c.   Kőzetrétegek (1) vízszintes irányú alakváltozása / gyűrődése (1) oldalirányú nyomóerő hatására (1). 
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6. Mi lehet ez? 
 

a. Üledékes kőzet (1) 
Rétegzett szerkezetű (1) 
 

b.    Tengeri környezetben keletkezett (1) 
 

       c.    Mészkő (1) 
 Összesen: 4 
7. Hogyan képződött? 

 

a. Sorrend: 4., 1., 3., 2. (1) 
Csak a teljesen helyes sorrendért adható a pont. 

 
         b.  A. Az élőlények maradványaiból betemetve kőolaj keletkezik (1) 

B. Parton a növényzet megköti a levegő szén-dioxid tartalmát (1)  
C. Feltöltődik a tenger, tó / Az élőlények maradványait betemeti az üledék (1) 
D. A növényzet elpusztul / a tengerben sok plankton él (1) 

 Összesen: 5 
8. Mi mikor történt? 

 

a.  A közelebbi eseményekről több az információ, ezért jobban tagolható, mint a régebbiek. (1) 
        

b.  Negyedidőszak (1) 
 

c.  a hatalmas őskontinenst ősóceán vette körül – Ó (1), kialakult az ózonpajzs a Föld körül – Ó, (1) 
     kialakult az őslégkör – Ő, (1) megjelentek az első madarak – K, (1) utoljára volt eljegesedés – Ú (1) 

 
 Összesen: 7 
9. Feltárul a talaj 
       

a. barna – fekete – sárgás – vörös (1) 
              sok benne a humusz – elfogadható mennyiségű humuszt tartalmaz – kevés benne a humusz (1) 
              nagyon rossz (1) 
 

b. Képen X-szel jelölni a legalsó talajréteget (1) 
Aprózódás (1) és mállás (1)  

 Összesen: 6 
10. Mi jut eszedbe a képről? 

 

Állítások szabadon. Csak azokat az állításokat értékeljük ponttal, amelyek valóban a kialakulásra és a 
felszínre vonatkoznak. Pl. A hegyek lekerekítettek, enyhe lejtőik vannak. Az öböl tagolt partvidéken 
fekszik. A tőmondatokért 1-1 pont adható. Ha a mondatban több jelző vagy logikailag összekapcsolt két 
állítás szerepel, akkor 2 pont adható. 

 Összesen: 10 
 

 Összes pontszám: 57 
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1. Mi van ott? 
 

a.   Kibo (1) 
 

b.   Szabadon megfogalmazandó állítások (pl. A Kelet-afrikai-magasföldön fekszik, Afrika legmagasabb  
       pontja). Minden helyes állítás 1 pont. (3) 

 Összesen: 4 
 

2. Ismered a fogalmakat? 
 

 

 Összesen: 3 
3. Hol található? 

 

a. 1. Atlasz hegység (1), 2. Dél-afrikai-magasföld (1) 
 

b. Nigéria (1) és Kairó bejelölése (1) 
A pontszám csak akkor adható meg, ha bejelölés és megnevezés is van. 
 

c. Hawaii-szigetek: a Csendes-óceán területén (1), Polinéziában (1) 
Antarktika (Antarktisz) kontinens: a Föld Déli-sarkvidékén / a Déli sarkkörön belül (1), a Déli-
óceánnal körülvéve (1) 

 Összesen: 8 
4. Adj rá magyarázatot! 

 

a. Nagy kiterjedésű szélsőséges természeti adottságú területei vannak (pl. sivatag, esőerdő, nehezen 
járható hegyvidék (1), ugyanakkor a tengerpartok, az átmeneti öv és a mediterrán part sűrűn lakott 
(1) / sok a sivatag és az esőerdő (1) , mellette bővizű folyók és tengerpartok (1) 
Más helyes válasz is elfogadható. 
 

b. Sok a népesség (1), de nagy részük szakképzetlen munkaerő (1) / hiába vannak sokan (1) alacsony 
az iskolázottság (1) 
Másként megfogalmazott válasz is elfogadható. 
 

c. Európai népességgel (angol fegyencekkel) telepítették be a lakatlan vidékeket (1), de a 20. 
században már csak szakképzett, iskolázott munkaerőt fogadtak be (1) 

 Összesen: 6 
 

5. Töltsd meg Ausztrália keresztmetszetét! 
  

a. Mindegyik helyes fogalomért 1-1 pont jár. 
 

b. Minden helyes négyzetbe írt betűért 1-1 pont jár. 
 

 
Indiai-óc. Nyugat-ausztráliai-ősföld Ausztráliai-alföld Nagy-Vízválasztó-hg. Csendes-óc. 

 

 Összesen: 10 
 

 

a.   Éhínség (1) 
 

b.   Égető-talajváltó gazdálkodás (1) 
 

c.    Olyan terület, aminek folyói nem érik el a világtengert. (1) 
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6. Mi változott a gazdálkodásban? 

 

a. Saját ellátásra termelnek – eladásra termelnek – nagy területen egyféle növény termesztenek –
kezdetleges eszközökkel (kapa, ásóbot) művelik a földet –  modern eszközöket (is) használnak – 
főként kölest, kukoricát és zöldségféléket termesztenek – főként kávé és gyapotot termesztenek – a 
kimerült talajokat évekig pihentetik (4) 
 

b. Talajváltó-ugaroltató gazdálkodás (1) Csak teljes, pontos fogalom megnevezés esetén jár a pont. 

c. Az átmeneti öv hagyományos és modern, árutermelő gazdálkodása (1) 

 Összesen: 6 
 
7. Mutasd be a tájat! 
 

a.   Középső / egyenlítői nyugati részén (1) 
            É-on: Szudán (1), K-en: Kelet-afrikai-árok / Kelet-afrikai-magasföld (1), DNy-on: Biéi-magasföld (1), 
            Ny-on: Atlanti-óceán (1) 
 

     b.    Alföld (1)  
Tölcsértorkolat (1) 

 Összesen: 7 
 

8. Miért mondhatjuk? 
 

– Nyersanyag- és energiaforrás (konyhasó, ivóvíz, szénhidrogének, vízerőmű stb.) (1) 
– Élelemforrás (halak, tengeri emlősök, rákok, osztriga stb.) (1) 
– Tengeri közlekedés / hajózás (1) 
– Idegenforgalom (1) 
Más helyes vagy másként megfogalmazott válaszra is adható pont. 

 Összesen: 4 
 

9. Alkoss logikai láncot! 
 

a.   Minden megfelelő négyzetbe került betűért 1 pont adható. 

b.  Száhel-övben / Szahara déli szegélyén (1) 
 Összesen: 8 

10. Miből származnak a jéghegyek a sarkvidékeken? 
 

Bekarikázni az Anarktikát (1) 
 Összesen: 1 

 Összes pontszám: 57 
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1. Mi van ott? 
 

a. Nílus-delta (1) 
 

b. Szabadon megfogalmazandó állítások (pl. A Nílus földközi-tengeri torkolata, Egyiptomban 
található). Minden helyes állítás 1 pont. (3) 

 Összesen: 4 
2. Ismered a fogalmakat? 

 

 

 Összesen: 5 
3. Hol található? 

 

a. 1. Nagy-Vízválasztó-hegység (1), 2. Ausztráliai-alföld (1) 
 

b. Nagy-korallzátony (1) és Sydney bejelölése (1) 
A pontszám csak akkor adható meg, ha bejelölés és megnevezés is van. 
 

c. Afrikai-árokrendszer:  Afrika keleti (1) és középső (1) részén  
Dél-afrikai Köztársaság: Afrika legdélebbi részén / Dél-afrikai-magasföldön (1) 

 Összesen: 7 
4. Adj rá magyarázatot! 

 

a. Nagy területeken vannak sivatagok (1) 

b. A gyarmatbirodalom szétesése / II. világháború után (1) a volt gyarmattartók újraosztották az 

országok területét /mesterségesen húzták meg a határokat (1) 

c. Gyors a népesség szaporodása (1) és alacsony az átlagéltkor (1) 

 Összesen: 5 
 

5. Töltsd meg Afrika keresztmetszetét! 
 

a. Mindegyik helyes fogalomért 1-1 pont jár. (5) 
 

b. Minden helyes, négyzetbe írt betűért 1-1 pont jár. (4) 
 

 
 

Atlanti-
óceán 

 
Szahara 

 
Szudán 

 

Kongó- 
medence 

 

Kelet-afrikai- 
magasföld 

 

Indiai- 
óceán 

 

 Összesen: 9 
6. Miért mondhatjuk? 

 

1. Leghidegebb / fagyos / hőmérsékleti minimum / belföldi jégtakaró borítja (1) 
2. Legszárazabb / jégsivatag / 50 mm-nél is kevesebb évi csapadékmennyiség (1) 
3. Legszelesebb /állandó hideg szelek (1) 
4. Lakatlan / nincs állandó népessége / nincsenek állandó települések (1) 

a. Táblajéghegy (1)  A jéghegy megfogalmazás nem elfogadható. 
 

b. Kapás földművelés (1) 
 

c. Nagy területű gazdaságok (1), ahol egy-kétféle növényt termesztenek (1), piacon értékesítik / 
árutermelő gazdaságok (1) 
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 Összesen: 4 
 
 
7. Mutasd be a tájat! 
 

a.   Északnyugati (1) Az északi válasz nem fogadható el. 
           ÉNy: Atlanti-óceán (1), ÉK: Földközi-tenger (1), D: Szahara (1) 
 

     b.   Magashegység (1) A hegység is elfogadható, mert színskála nincs mellékelve. 
   

       c.    Vasérc (1) és foszfát (1) 
 Összesen: 7 
 
8. Mi változott a gazdálkodásban? 

 

a. eladásra termelnek – saját ellátásra termelnek – nagy területen egyféle növény termesztenek – 
kezdetleges eszközökkel (ásóbot, kapa) művelik a földet –  modern eszközöket (is) használnak – 
főként maniókát, édesburgonyát és zöldségféléket termesztenek – főként banánt, kókuszt és 
olajpálmát termesztenek – ha a talaj kimerül, újat vesznek művelésbe (4) 
 

b. Égető-talajváltó gazdálkodás (1) Csak teljes, pontos fogalom megnevezés esetén jár a pont. 

c. Az egyenlítői öv hagyományos és modern, árutermelő gazdálkodása (1) 

 Összesen: 6 
 
9. Alkoss logikai láncot! 

 

Minden megfelelő négyzetbe került betűért 1 pont adható. 
 

 
 Összesen: 7 
10. Mi a tengeráramlások jelentősége? 

 

A Déli-óceánban (1) 
Kicserélik a világtenger vizeit (1), hűtik-fűtik a part menti területeket (1) 

 Összesen: 3 

 Összes pontszám: 57 
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1. Mi van ott? 

 

a. Yellowstone / Yellowstone Nemzeti Park (1) 
 

b.   Szabadon megfogalmazandó állítások (pl. A Sziklás-hegységben fekszik, a világ első védett területe). 
Minden helyes állítás 1 pont. (3) 

 Összesen: 4 
 

 
2. Ismered a fogalmakat? 

 

a.   Városodás (1) Az urbanizáció nem fogadható el, mert a városodás annak csak egyik összetevője. 
 

b. Tornádó (1)  
 

c.  Nagy területeken csak egy-két féle növényt termesztenek (1) a nagyobb hatékonyság érdekében (1). 

 Összesen: 4 
 

3. Mit mond az ábra? 
 

a. Városokat (1). A települések / elővárosok nem elfogadható. 
A főútvonalak mentén. (1) 
Az utak kötik össze a központi várost a környező településekkel. (1) 

 

b. 7/8 (1) 
Vásoriasodnak / hasonlóvá válnak a központi városhoz (1) 

 Összesen: 5 
 
4. Hol található? 

 

a. Brazília (1), Havanna (1) 
 

b. Argentína (1) és São Paulo bejelölése (1) 
  

c. Szent Lőrinc-folyó: Észak-Amerika északkeleti részén (1) (csak a földrész és az égtáj együttes 
megnevezése esetén jár a pont); a Kanadai-ősföld és az Appalache-hegység között / a Nagy-tavak és 
az Atlanti-óceán között (1) 
Mexikói-fennsík: Közép-Amerikában (1), a Kordillerák vonulatai között (1) 

 Összesen: 8 
 
5. Hasonlítsd össze! 

 

Észak- és Közép-Amerika területe › Dél-Amerika területe 
A forró övezet területe Amerikában ‹ A mérsékelt övezet területe Amerikában 

Az Amazonas vízgyűjtő területe › A Paraná vízgyűjtő területe 
Az USA népességszáma › Brazília népességszáma 

 

 Összesen: 4 
 

6. Miért hármas tagoltságú? 
  

a. Három különböző felszínforma/szerkezeti elem követi egymást nyugatról keletre / gyűrthegységek 
+ síkvidékek + rögös szerkezetű hegységek (1) 

 

b. Minden helyes tájnévért 1 pont jár.  
 

c. Minden betű megfelelő helyre írásáért 1-1 pont jár. (Az A-ért csak akkor adható 1 pont, ha mindkét 
helyen elhelyezte.) (6) 
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magashegységek alföldek és fennsíkok rögösödött, felszabdalt 

középhegyvidékek, ősföldek 
Sziklás-hegység / Kordillerák / 

Parti-hegység (1) 
Mississippi-alföld / Préri 

(1) Appalache-hegység (1) 
 

 Összesen: 10 
 
7. Mutasd be a képpel a farmgazdaságot! 

 

Takarmánynövényeket (1); trágyát (1)  
tejtermék (1), hús (1), gyapjú (1), vágóállat (1) 
nagy – közepes – kicsi (1) 
 

 Összesen: 7 
 
8. Ismerd fel a jelenség okait és a következményeit! 

 

Oka: 1. vidéki szegénység (1); 2. munkalehetőség hiánya (1). A városfejlődés / urbanizáció is 
elfogadható okként. 
Következménye: 1. szegénység (1), 2. rossz életkörülmények / leromlott környezet (1) 
Oka: 1. ásványkincs-gazdagság (ősföld, Kordillerák) (1); 2. haszonszerzés / jó piaci lehetőségek a 
világban / USA nyersanyagigénye(1) 
Következménye: 1. ásványkincs-kivitel (1), 2. környezetrombolás / tájseb (1) 
Más helyes vagy másként megfogalmazott válaszokért is adható pont. 

 

 Összesen: 8 
 
9. Adj rá magyarázatot! 
 

a. A világháborúk nem érintették a területét / nem szenvedett anyagi károkat (1); a világháborúkból / 
hadiszállításokból, nyugat-európai újjáépítésből nagy anyagi haszonra tett szert (1) 
 

b. A gyarmatosítók leszármazottai keveredek az őslakosokkal (1) 
 

c. Az Európai Unió, Délkelet-Ázsia és Kína megerősödése / többközpontú gazdasági rendszer 
kialakulása (1) 
 

 Összesen: 4 
10. Válaszd ki! 

 

autógyártás, telekommunikációs iparágak, számítástechnikai ipar, bioüzemanyag-gyártás, 
gyógyszeripar, űrkutatás, atomipar, idegenforgalmi ipar, szerszámgépgyártás 

 

 Összesen: 4 
 

 Összes pontszám: 58 
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1. Mi van ott? 

 

a. Atacama-sivatag (1) 
 

b. Szabadon megfogalmazandó állítások (pl. A Csendes-óceán és az Andok között fekszik, Chilében 
fekvő sivatag). Minden helyes állítás 1 pont. (3) 

 Összesen: 4 
 

2. Ismered a fogalmakat? 
  

a. Városiasodás (1) Az urbanizáció nem fogadható el, mert a városodás annak csak egyik összetevője. 
 

b. Hurrikán (1)  
 

c. Az őslakosok számára az állam által kijelölt terület (1), ahol elvileg hagyományos életformájuk 
szerint élhetnek (1)  

 Összesen: 4 
 
3. Mit mond az ábra? 
 

a. Argentína (1), Venezuela (1)  
80–90% (1) 

               Magas (1) 

 

b. A szegénység elől a tömegek a városokba áramlanak (1) 

 Összesen: 5 
 
4. Hol található? 

 

a. Nagy-tavak (1), New Orleans (1) 
 

b. Szilícium-völgy (1) és San Francisco bejelölése (1) 
  

c. Rio de Janeiro: Dél-Amerika keleti részén (1) (csak a földrész és az égtáj együttes megnevezése 
esetén jár a pont); a Brazil-felföld peremén (1) 
Paraná: Dél-Amerika középső részén (1) (csak a földrész és az égtáj együttes megnevezése esetén 
jár a pont); az Atlanti-óceánba ömlik / Paraná-alföldön (1) 
 

 Összesen: 8 
 

5. Hasonlítsd össze! 
 

A hideg övezet területe Észak-Amerikában ‹ A forró övezet területe Észak-Amerikában 
Az Appalache-hegység hossza = A közép-amerikai földhíd hossza 

Latin-Amerika területe ‹ Angol-Amerika területe 
Az átlagéletkor Latin-Amerikában › Az átlagéletkor Afrikában 

 

 Összesen: 4 
 
6. Miért hármas tagoltságú? 
  

a. Három különböző felszínforma/szerkezeti elem követi egymást nyugatról keletre / gyűrthegység + 
síkvidékek + rögösödött ősföldek és hegységek (1) 

 

b. Minden helyes tájnévért 1 pont jár.  
 

c. Minden betű megfelelő helyre írásáért 1-1 pont jár.  (6) 
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magashegységek alföldek és fennsíkok rögösödött, felszabdalt 

ősföldek, középhegységek 

Andok (1) Paraná-alföld / Pampák / 
Patagónia (1) Brazil-ősföld 

 

 Összesen: 10 
 

7. Mutasd be a képpel a farmgazdaságot! 
 

Család (1); eladás / értékesítés (1); nagy – közepes – kicsi (1) 
Családtagok / bérmunkások (1);  gépekkel – kézi erővel (1) 
növénytermesztő –  istállózó állattartó – legeltető állattenyésztő – vegyes (1) 
 

 Összesen: 6 
 
8. Ismerd fel a jelenség okait és a következményeit! 

 

Oka: 1. gazdasági haszonszerzés / olcsó termelés (1); 2. olcsó, sok kézi munkaerő (1).  
Következménye: 1. szegénység (1); 2. rossz életkörülmények / leromlott környezet / erdőirtás (1) 
Oka: 1. túlnépesedett városok (1); 2. motorizáció fejlődése / egyre több autó / urbanizáció (1) 
Következménye: 1. zsúfoltság / elviselhetetlen közlekedési helyzet / zaj (1); 2. levegő/környezet-
szennyezés (1) 
Más helyes vagy másként megfogalmazott válaszokért is adható pont. 

 

 Összesen: 8 
9. Adj rá magyarázatot! 

 

a. Magas színvonalon gépesített a mezőgazdaság (1), hatékony a termelés / magas termésátlagokat 
érnek el (1) 
 

b. Fejletlen gazdaságú országok (1), a bányák nagy része külföldi tulajdonban van / a 
bányatulajdonosoknak nem érdeke a feldolgozás (1) 
 

c. A kutatóközpontokhoz kötődik a technológia fejlesztés (1), a fejlődésben már meghatározók a 
szolgálatások (1) 

 Összesen: 6 
 

10. Válaszd ki! 
 

autógyártás, telekommunikációs iparágak, számítógépgyártás, vegyipar, biotechnológiai ipar, 
űrkutatás, szerszámgépgyártás, szoftvergyártás 

 Összesen: 4 
 

 Összes pontszám: 59 
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1. Hol fekszik? 
 

a. Urál hegység (1), Csendes-óceán (1) 
Bekarikázás a térképvázlatban (2) 
 

 b.    é.sz. 23,50 (1); k.h. 900 (1) 
 Bármely helyes tartalmú információ elfogadható. (Pl. A Bengáli-öböl partján fekszik. A Gangesz  
         deltatorkolatának partján fekszik. Nagy kikötőváros.) (2) 

	

 Összesen: 8 
 

2. Kapcsold az ásványkincseket a szerkezethez! 
 

a. A nagytájak megnevezése 1-1 pont (3) 
 

b. Minden helyes információ beírása 1-1 pont (6) 
 

 

   
Nagytáj neve Nyugat-szibériai-ősföld (1) Japán-szigetek (1) Arab-ősföld / Arab-tábla 

Szerkezete süllyedékterület / alföld  gyűrthegység (1) üledékkel fedett ősföld / 
táblás vidék  

Kialakító folyamata folyók feltöltő munkája (1) kőzetlemez alábukás / 
felgyűrődés+vulkánosság(1) 

tengeri üledékkel való 
feltöltődés  

Ásványkincsei kőolaj, földgáz színesfémércek (1) kőolaj, földgáz (1) 
 

 Összesen: 9 
 
3. Ismerj rá a tájakra! 

Minden helyes beírt számért 1 pont jár. (4) 

      
 

 Összesen: 4 
 

4. Ismered a fogalmakat? 
 

a. Technológiai övezet (1) 
 

b. Időszakos vízfolyás száraz medre / vádi (1) 
 

c. Más néven dzsungel / babérlombú erdő (1), a monszun vidék természetes növénytakarója (1) 
 

 Összesen: 4 
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5. Mit mond az ábra? 
 

a. 1980 után (1) 
Rizs és búza (1) Csak a két helyes növény leolvasásakor adható pont. 
210 millió tonna (1) 

 
 

 

b.   Jobb termőképességű vetőmagok (1), fejlett művelési módok (1), öntözés kiterjesztése (1) 

 Összesen: 6 
 

6. Miért ilyen? 
 

a. (Beduin)sátor (1) 
Arab-félsziget / sivatagok (1) 
Forró övezeti sivatagi éghajlat (1) A sivatag szó önmagában nem elfogadható válasz. 
Nomád életmód (1) 

 

 

b.  Könnyen szétszedhető a vándorlás miatt (1), laza textíliák az átszellőzés miatt (1) 

 Összesen: 6 
 

7. Mi jellemzi az országcsoportot? 
 

Közös jellemzőik „kis tigrisek” Minek köszönhetik a gazdasági 
felemelkedést? 

Húzd alá a megfelelőket! 
- Területük:  kicsi – nagy – közepes (1) 
- Fekvésük:  
   kedvező – átlagos – kedvezőtlen (1) 
- Gazdaságuk: 
   fejlett – átlagos – fejletlen (1) 
- Természei erőforrásuk: 
   sok és sokféle – sok, de kevés féle  
   – sokféle, de kevés – kevés  (1) 

 
földrajzi elnevezésük: 
újonnan iparosodott  

országok (1) 

 

1. sok, olcsó, szorgalmas 
munkaerő (1)  
2. japán tőke és technológia / 
technológiaátvitel (1)  
3. exportösztönző 
gazdaságpolitika / nagy keresletű 
termékek gyártása (1)  
4. tömeggyártás (1) 

 

 Összesen: 9 
 

8. Teremts kapcsolatot! 
 

A tenger és a szárazföld eltérő 
felmelegedése / fajlagos 
hőkapacitás eltérése (1) 

Kelet-Ázsia / Japán-szigetek (1) Árasztásos gazdálkodás (1) 
Fő termény: rizs (1) 

 

 Összesen: 4 
 

9. Készíts idővonalat! 
 

 
Minden helyes helyre írt megfelelő szám esetén jár 1-1 pont.  

 Összesen: 7 
 

 Összes pontszám: 57 
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1. Hol fekszik? 
 

a. Jeges-óceán (1), Csendes-óceán (1) 
Bekarikázás a térképvázlatban (2) 
 

 b.    é.sz. 300 (1); k.h. 1060 (1) 
Bármely helyes tartalmú információ elfogadható. (Pl. A Jangce partján fekszik. Milliós népességű 
város.) (2) 

	

 Összesen: 8 
2. Kapcsold az ásványkincseket a szerkezethez! 

 

a. A nagytájak megnevezése 1-1 pont (3) 
 

b. Minden helyes információ beírása 1-1 pont (6) 
 

 

   
Nagytáj neve 3. Közép-szibériai-fennsík  7. Himalája 2. Japán-szigetek 
Szerkezete fedett ősföld / táblás vidék gyűrthegység gyűrthegység 

Kialakító 
folyamata 

tengerelöntés + 
lepusztulás 

lemezalábukás 
(kontinentális + 
kontinentális) 

lemezalábukás 
(kontinentális + óceáni) + 

vulkánosság 

Ásványkincsei ötvözőfémércek, gyémánt 
/ vasérc – színesfémércek 

 

 Összesen: 9 

 
3. Ismerj rá a tájakra! 

Minden helyes beírt számért 1 pont jár. (4) 

   
 

 Összesen: 4 
4. Ismered a fogalmakat? 
 

a. Zöld forradalom (1) 
 

b. Nyomornegyed (1) 
 

c. A népességszám nagyon rövid idő alatti gyors növekedése (1), hosszabb életkort élnek meg (1) 
 

 Összesen: 4 
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5. Mit mond az ábra? 

 

a. 1980 után (1) 
8,2 milliárd fő (1) 
Kb. egyhatod része (1) 

 
 

 

b.   Mert a földrészen belül ezek növekedése a legszembetűnőbb (1) 

 Összesen: 4 
6. Miért ilyen? 
 

a. Mongol jurta (1) 
Belső-Ázsiában (1) 

 Szélsőségesen szárazföldi éghajlat (1) A szárazföldi éghajlat nem elfogadható. 
 Nomád életmód (1) 

 

 

b.  Könnyen szétszedhető a vándorlás miatt (1), vastag textíliák a szigetelés miatt (1) 

 Összesen: 6 
 
7. Mi jellemzi az országcsoportot? 

 

Közös jellemzőik Perzsa-öböl menti országok Minek köszönhetik a 
gazdasági felemelkedést? 

- sivatag (1) 
- földgáz – kőszén – kőolaj – ivóvíz   
  (1) 
- 1/3-a – fele – 2/3-a –  4/5-e (1) 
- fejlett – átlagos – fejletlen (1) 

Olajországok (1) 
nagy népességű: Irán / Irak (1) 
kis népességű: Kuvait / Szaúd-
Arábia (1) 

 

1. a világon itt a legolcsóbb a 
kőolaj kitermelése (1)  
2. diktálják az olajárakat a 
világban (1)  

 

 Összesen: 9 
  
8. Teremts kapcsolatot! 

 

Hőmérsékleti egyenlítő 
vándorlása / szélirány 
évszakos váltása (1) 
Passzátszél (1) 

 
 

öntözéses gazdálkodás (1) 
Fő termény: rizs (1) 

 

 Összesen: 4 
9. Készíts idővonalat! 

 

 
Minden helyes helyre írt megfelelő szám esetén jár 1-1 pont.  

 Összesen: 7 
 

 Összes pontszám: 57 

 


