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1. Alkoss fogalomsorokat! 

 

a. Állítsd sorrendbe a nevezetes szélességi köröket aszerint, hogy mekkora ott a napsugarak 
hajlásszöge! Írd a betűjelüket a relációs jelek közé! Kezdd azzal, ahol a legkisebb a hajlásszög! 

 

A. Északi sarkkör, B. Egyenlítő, C. Ráktérítő, D. Baktérítő                          
....... –› ....... = ....... –› ....... 

 
b. Állítsd sorrendbe a földrajzi öveket az évi hőingás mértéke alapján! Írd a betűjelüket a nyilak közé! 

Kezdd a legnagyobb hőingásúval! 
 

A. egyenlítői öv, B. hideg mérsékelt öv, C. átmeneti öv,  
D. sarkköri öv       

 
....... –› ....... –› ....... –› ....... 

 
c. Állítsd sorrendbe az éghajlatokat átlagos évi csapadékmennyiségük alapján! Írd a betűjelüket a nyilak 

közé! Kezdd a legkisebb csapadékmennyiségűvel! 
 

A. szárazföldi éghajlat, B. szélsőségesen szárazföldi éghajlat,  
C. óceáni éghajlat, D. mérsékelten szárazföldi éghajlat                     

 
....... –› ....... –› ....... –› ....... 
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2. Ismered a fogalmakat? 
 

a. Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
 

       A folyó ősszel és télen árad, nyáron viszont  
       csaknem kiszárad.  
         

        fogalom: ................................................................... 

b.   Ismerj rá a fogalomra a kép alapján! 

      fogalom: ..................................................................... 
 

 
 

   c.    Foglald össze röviden, hogy mit jelent a vízszintes földrajzi övezetesség! 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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3. Következtess a megfigyelésekből! 
 

A tanulók megmérték egy pohár víz és egy pohár talaj hőmérsékletét, majd melegítették mindkettőt 
azonos mennyiségű hővel. 10 perc múlva újra megmérték a hőmérsékletüket.  
 

a. Melyik pohárban tapasztaltak nagyobb hőmérséklet-változást? Húzd alá!              
 

a vízzel teli pohárban – a talajjal teli pohárban 
 

b. Következtess: hogyan befolyásolják a tengerek, óceánok a szárazföldek partvidékének éghajlatát! 
 
télen: ................................................................., nyáron: .................................................................... 
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4. Mit tudsz meg az éghajlati diagramról? 

 

       Válaszolj a kérdésekre az éghajlati diagram alapján! 
 

a. Mennyi csapadék hullik a legcsapadékosabb hónapban? 

.................................................................................... mm 

b. Melyik a legmelegebb hónap? .......................................... 

A legmelegebb hónap hőmérséklete: ........................... 0C 

A leghidegebb hónap hőmérséklete:  ........................... 0C 

c. Mekkora az évi közepes hőingás?       ........................... 0C 

 Az évi közepes hőingás... Húzd alá a megfelelőt! 

 nagy – közepes – kicsi 
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5. Mutasd be az évszakokat! 

 

a. Nevezd meg a szavannaéghajlat és a tundraéghajlat évszakait az ábra segítségével!  
 

b. Jellemezd az évszakokat! Tudod, a hőmérséklet és a csapadékmennyiség a két legfőbb jellemző. 

 
szavannaéghajlat 

 
tundraéghajlat 

 

A. évszak: ............................................................. 

     jellemzője: ....................................................... 

     és ..................................................................... 

B. évszak: ............................................................. 

     jellemzője: ....................................................... 

    és ...................................................................... 

  

A. évszak: ........................................................... 

    jellemzője: ..................................................... 

    és ................................................................... 

B. évszak: ........................................................... 

     jellemzője: .................................................... 

     és .................................................................. 
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6. Milyen irányban változnak az éghajlati jellemzők a valódi mérsékelt övben? 

 

Mely éghajlati jellemző térbeli változását jelölik az egyes grafikonok? Írd a jellemzők mellé a megfelelő 
grafikon betűjelét! Nem tudod mindegyik betűt elhelyezni. 
 

 

........ – évi középhőmérséklet 

........ – évi közepes hőingás 

........ – évi átlagos csapadékmennyiség

 3  

éghajlati	jellemző	értéke	

óceántól	való	távolság	
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7. Vesd össze a kétféle övezetességet! 
a. Írd be a bal oldali ábrába az északi és a déli irányt! 

 

  
 
b. Rajzold be mindkét ábrába a hóhatár vonalát! 

 3  
 

8. Hogyan követik egymást a földrajzi övek? 
 

Írd az alábbi övek betűjelét az ábra megfelelő négyzetébe! Nem 
tudsz minden négyzetbe írni. 
 
A. sarkköri öv 
B. átmeneti öv 
C. meleg mérsékelt öv 
D. valódi mérsékelt öv 
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9. Készíts logikai láncot! 

Folytasd az öv logikai láncát a földrajzi övezetesség összetevői szerint! 
 
.................................................. övezet –› hideg mérsékelt öv –› .............................................. éghajlat –› 

–› .............................................. vízjárás –› természetes növényzet: ....................................................... –›  

–› .............................................. talaj –› fő felszínformáló erő: ................................................................ –› 

–› ........................................ népsűrűség –› jellegzetes gazdálkodás: ...................................................... –› 

–› fő környezeti probléma: .......................................................................................................................... 
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10. Mi jut eszedbe a képről? 
       Írj öt földrajzi kulcsszót, amik eszedbe jutnak a 
       képről! A táj minél többféle földrajzi jellemzőjére  
       gondolj, amik kapcsolatban vannak a földrajzi  
       övezetességgel!  
 
      .................................................................................. 

      .................................................................................. 

      .................................................................................. 

      .................................................................................. 

      ..................................................................................  
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1. Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. Állítsd sorrendbe a nevezetes szélességi köröket aszerint, hogy mekkora ott a napsugarak 
hajlásszöge! Írd a betűjelüket a relációs jelek közé! Kezdd azzal, ahol a legkisebb a hajlásszög! 

 

A. Egyenlítő, B. Északi sarkkör, C. Déli sarkkör, D. Baktérítő                                 
....... = ....... –› ....... –› ....... 

 
b. Állítsd sorrendbe a földrajzi öveket az évszakok száma alapján! Írd a betűjelüket a nyilak közé! Kezdd 

azzal, ahol a legkevesebb évszak van! 
 

A. egyenlítői öv, B. sarkvidéki öv, C. valódi mérsékelt öv, D. sarkköri 
öv       

 
....... = ....... –› ....... –› ....... 

 
c. Állítsd sorrendbe az éghajlatokat az évi középhőmérsékletük alapján! Írd a betűjelüket a nyilak közé! 

Kezdd a legkisebb hőmérsékletűvel! 
 

A. mediterrán éghajlat, B. egyenlítői éghajlat,  
C. szélsőségesen szárazföldi éghajlat, D. tundraéghajlat                     

 
....... –› ....... –› ....... –› ....... 
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2. Ismered a fogalmakat? 

a. Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
        Folyóvíz, aminek medrében nincs mindig víz, vize a   
        száraz időszakban elapad. 
         

        fogalom: ................................................................... 
 

b.   Ismerj rá a fogalomra a kép alapján! 

      fogalom: ..................................................................... 
 

 
 

c.    Foglald össze röviden, mit jelent a vízszintes földrajzi övezetesség! 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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3. Következtess a megfigyelésekből! 

 

A tanulók megmérték egy fehér és egy fekete pohárban lévő víz hőmérsékletét, majd melegítették 
mindkettőt azonos mennyiségű hővel. Figyelték, hogy melyikben emelkedik gyorsabban a hőmérséklet. 
 

a. Melyik pohárban tapasztaltak gyorsabb hőmérséklet-emelkedést? Húzd alá!    
 

fehér pohárban – fekete pohárban 
 

b. Következtess: hogyan befolyásolja a felszín anyaga a levegő felmelegedését! 
 
Minél ................................................................. színű a felszín, annál .................................................. 

melegszik fel felette a levegő. 
 3  
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4. Mit tudsz meg az éghajlati diagramról? 
        Válaszolj a kérdésekre az éghajlati diagram alapján! 
 

a. Mennyi csapadék hullik a legcsapadékosabb 

hónapban? 

..................... mm 

b. Melyik a legmelegebb hónap? ................................... 

A legmelegebb hónap hőmérséklete: .................... 0C 

A leghidegebb hónap hőmérséklete:  .................... 0C 

c. Mekkora az évi közepes hőingás? .......................... 0C 

       Az évi közepes hőingás... Húzd alá a megfelelőt! 

nagy – közepes – kicsi 
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5. Mutasd be az évszakokat! 

 

a. Nevezd meg a mediterrán éghajlat 
évszakait az ábra segítségével!  
 

b. Jellemezd az évszakokat! Tudod, a hőmér-
séklet és a csapadékmennyiség a két 
legfőbb jellemző. 

 

 

A. évszak: ..................................................................... 

     jellemzője: ............................................................... 

     és ............................................................................. 

B. évszak: ..................................................................... 

     jellemzője: ............................................................... 

     és ............................................................................. 

 C. évszak: .................................................................... 

     jellemzője: ............................................................... 

     és ............................................................................. 

D. évszak: ..................................................................... 

     jellemzője: ............................................................... 

     és ............................................................................. 
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6. Milyen irányban változnak az éghajlati jellemzők a forró övezetben? 

Mely éghajlati jellemző alakulását jelölik az egyes grafikonok?  Írd a jellemzők mellé a megfelelő grafikon 
betűjelét! Nem tudsz mindegyik jellemző mellé betűt írni. 
 

 

........ – évi középhőmérséklet 

........ – évi közepes hőingás 

........ – évi átlagos csapadékmennyiség

 3  
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7. Készíts logikai láncot! 

Folytasd az öv logikai láncát a földrajzi övezetesség összetevői szerint! 
 
.................................................. övezet –› átmeneti öv –› ......................................................... éghajlat –› 

–› .............................................. vízjárás –› természetes növényzet: ....................................................... –›  

–› .............................................. talaj –› fő felszínformáló erő: ................................................................ –› 

–› ........................................ népsűrűség –› jellegzetes gazdálkodás: ...................................................... –› 

–› fő környezeti probléma: .......................................................................................................................... 
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8. Hogyan követik egymást a földrajzi övek? 

Írd az alábbi övek betűjelét az ábra megfelelő négyzetébe! 
 
A. sarkvidéki öv 
B. térítői öv 

       C. hideg mérsékelt öv 
       D. egyenlítői öv 
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9. Vesd össze a kétféle övezetességet! 

a. Írd be a bal oldali ábrába az északi és a déli irányt! 
 

  
 

       b. Rajzold az ábrákba az erdőhatár vonalát! 3  
 

 

10. Mi jut eszedbe a képről? 
       Írj öt földrajzi kulcsszót, amik eszedbe jutnak a 
       képről! A táj minél többféle földrajzi jellemzőjére  
       gondolj, amik kapcsolatban vannak a földrajzi öve- 
       zetességgel!  
 
 

        .............................................................................. 

        .............................................................................. 

        .............................................................................. 

        .............................................................................. 

        .............................................................................. 
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1. Mi történik itt? 

 

a. Kapcsold a mozgásokat a térképvázlat részeihez úgy, 
hogy beírod a betűjelüket a megfelelő helyre! Nem tudsz 
minden négyzetbe betűt írni. 

 
        A. kőzetlemezek közeledése 
        B. kőzetlemez ütközése, alábukása 
        C. kőzetlemezek távolodása 
 
b. Tedd időrendbe az előbb megnevezett mozgásokat!  Írd 

a betűjelüket a nyilak közé! 
 

        .......... –› ........ –› ......... 
 
c. Mely jelenséget jelölik a piros háromszögek? 

 
........................................................................ 
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2. Következtess a megfigyelésből! 
 

A tanulók egy üvegedényben festett vizet melegítettek, hogy modellezzék, 
ami a köpenyben történik. Mi minek felel meg a modellben? Válaszolj a 
szókészlet segítségével! Nem tudsz minden szót felhasználni. 
 

      kőzetburok, napsugárzás, a köpeny anyaga, belső mag, a Föld belső hője 
 
gázégő – ............................................................................................................. 

színezett víz – .................................................................................................... 

Mi történt a vízzel a melegítés hatására? ......................................................... 

Mely jelenséget modellezték így? ..................................................................... 

 

 4  
3. Mozgás és következménye 

 

a. A táblázatba hiba csúszott. 
Karikázd be a hibás részt! 
Javítsd a hibát úgy, hogy ideírod 
a helyes szövegrészt! 
	

Mozgás Lemeztípus Határvonala Következménye 

közeledő 

kontinentális + 
kontinentális gyűrthegység szerkezeti 

mozgások 

óceáni + óceáni mélytengeri 
árok vulkánosság 

elcsúszó bármilyen törésvonal gyűrődés 
  ......................................................... 
 
b.  Keress egy-egy példát a lemeztípusok mozgására az atlasz szerkezeti térképén! 
    
   közeledő kontinentális + kontinentális lemez – .................................... és ........................................... 

   közeledő óceáni + óceáni lemez – ......................................................... és .......................................... 

       egymás mellett elcsúszó lemezek – .......................................................és ........................................... 

 5  
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4. Ki a felelős ezért? 
Figyeld meg a képet, és állapítsd meg, mely belső erőknek és külső erőknek köszönhető a mai felszín! 

 

 

Melyik belső erő alakította ki az A. 
képződményt? 
 
............................................................. 

Miből következtettél rá? 

............................................................. 

Melyik külső erő pusztította le? 

............................................................. 

 

 

Mely külső erők alakították ki a B. képződményt?      

………………………………………………………………………………………, ……………………………………………………………………….. 

Mely külső erő felhalmozó munkája a C. képződmény? …………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Ismered a fogalmakat? 
 

 
 

   c.   Foglald össze röviden, hogy mi a vetődés! 

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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6. Mi lehet ez? 

 

a. Ismerd fel a képen látható kőzetet! 
 

A kőzet neve: .......................................................................... 

b. A kőzetek melyik csoportjába tartozik ez a kőzet? 

          ................................................................................................. 

Miből tudod megállapítani? ................................................... 

          ................................................................................................. 

c. Ez a kőzet az üveget nem karcolja, de a márványt igen.  
Ebből arra következtetek, hogy a keménysége:   

 

            ................................................................................................. 4  
 
 

a. Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
 
A köpeny anyaga, nagy nyomású, magas hőmérsékletű, 
mozgékony kőzetolvadék. 

       

      fogalom: .......................................................................... 
 

 b.   Ismerj rá a folyamatra a kép alapján! 

       folyamat: ......................................................................... 
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7. Hogyan képződött? 
 

a. Tedd időrendbe a kőszén keletkezésének részfolyamatait! Számozd meg a képeket a helyes sorrend-
ben a négyzetekben!  

 

A.                                            B.                                       C.                                        D. 
 

 
 

b. Fogalmazd meg röviden, hogy mi történik az egyes ábrákon!  
 
A. ............................................................................................................................................................ 

B. ............................................................................................................................................................ 

C. ............................................................................................................................................................ 

D. ............................................................................................................................................................ 
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8. Mi mikor történt? 

 

a. Miért ilyen aránytalan időtartamúak a földtörténeti idők? ...................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

     b.  Nevezd meg a zölddel jelölt időegységet! ................................................................................................. 
 

     c.  Mely földtörténeti időkben történtek az alábbi események! Írd melléjük az idő kezdőbetűjét! 
       

   meggyűrődtek az Eurázsiai-hegységrendszer vonulatai – ......, megszilárdult a Föld felszíne – ......,  

   megkezdődött az őskontinens feldarabolódása – ......, megjelentek az ember közvetlen elődei – ......, 

   őshüllők népesítették be a szárazföldeket és a tengereket – ...... 
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9. Feltárul a talaj 
       

a. Mit tudsz meg a képen látható talajról? 
              Milyen a színe? Húzd alá a megfelelőt!   

              sötétbarna – fekete – sárgás – vörös 

              Mire következtetsz a színéből? Húzd alá a megfelelőt!   

              sok benne a humusz – elfogadható mennyiségű humuszt tartalmaz –    

              kevés benne a humusz  

              Milyen vastag a humuszos réteg? Húzd alá a megfelelőt!   

              nagyon vastag – vastag – vékony  

              Milyen a termőképessége? .................................................................. 

b. Jelöld a képen X-szel a legsérülékenyebb talajréteget! 

Miért ez a legsérülékenyebb? ............................................................. 

 6  

középidő			újidő	4,6	milliárd	éve	

ősidő	 előidő	 óidő	
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10. Mi jut eszedbe a képről? 
Írj öt igaz állítást a táj felszínéről és kialakulásáról! Próbálj tartalmas mondatokat alkotni! 

 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 
 
......................................................................... 

......................................................................... 
 
......................................................................... 
 
......................................................................... 
 
......................................................................... 

......................................................................... 
 

 

 

........................................................................ 10  

Összes pontszám 57  
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1. Mi történik itt? 
 

a. Kapcsold a mozgásokat a térképvázlat részeihez úgy, 
hogy beírod a betűjelüket a megfelelő helyre! Nem tudsz 
minden négyzetbe betűt írni. 

 
        A. kőzetlemezek távolodása  
        B. kőzetlemez ütközése, alábukása 
        C. kőzetlemezek elcsúszása 
 
b. Tedd időrendbe az előbb megnevezett mozgásokat!   

Írd a betűjelüket a nyilak közé! 
 

        .......... –› ........ –› ......... 
 
c.    Mely jelenséget jelölik a piros háromszögek?  

                
             .......................................................................................... 5  

 
2. Következtess a megfigyelésből! 
 

A tanulók egy befőttesüvegbe pirosra festett meleg vízzel telt bébiételes üveget 
helyeztek. Majd kilyukasztották a kis üveget lezáró fóliát.  
 
Mi történt? ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Mely jelenséget modellezték így? ................................................................................. 

Mi mit helyettesített a modellben? Válaszolj a szókészlet segítségével! Nem tudsz 
minden szót felhasználni. 
 

             kőzetburok, napsugárzás, magma, belső mag, a Föld belső hője 
 
befőttesüvegben lévő víz – ............................................................................................ 

színezett meleg víz – ...................................................................................................... 

 

 4  
3. Mozgás és következménye 

 

a. A táblázatba hiba csúszott.  
       Karikázd be a hibás részt! 
       Javítsd a hibát úgy, hogy ideírod   
       a helyes szövegrészt! 
 
.......................................................... 

Mozgás  Lemeztípus Határvonala Következménye 

közeledő 
óceáni + óceáni gyűrthegység szerkezeti 

mozgások 
kontinentális + 

óceáni 
mélytengeri 

árok vulkánosság 

távolodó bármilyen óceánközépi 
hátság 

új óceán 
születése 

 
b.   Keress egy-egy példát a lemeztípusok mozgására az atlasz szerkezeti térképén! 

    
   közeledő kontinentális + óceáni lemez – ............................................ és ............................................... 

   közeledő óceáni + óceáni lemez – ...................................................... és ............................................... 

     egymásól távolodó lemezek – ............................................................ és ............................................... 

 5  
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4. Ki a felelős ezért? 
 

Figyeld meg a képet, és állapítsd meg, hogy mely belső és külső erőknek köszönhető a mai felszín! 
 

 

Melyik belső erő alakította ki az A. 
képződményt? 
................................................................ 

Miből következtettél rá? 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................. 
	

 Mely külső erő alakította ki a B. képződményt? ………………………………………………………………………………………. 

 Milyen alakú a keresztmetszete? …………………….. 

 Vajon miért ilyen legömbölyített a C. dombvidék? ……………………………………………………………………………....... 

      ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Ismered a fogalmakat? 
 

 
 

        c.    Foglald össze röviden, hogy mi a gyűrődés! 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

 5  
6. Mi lehet ez? 

 

a.  A kőzetek melyik csoportjába tartozik a képen látható kőzet? 

 ................................................................................................. 

          Miből állapítottad meg? .......................................................... 

          .................................................................................................. 

b. A kőzetben apró kagylók, csigák házmaradványai találhatók.  
 

     Mire következtetsz ebből? ..................................................... 
 

     c.  Ha ecetet cseppentesz erre a kőzetre, akkor pezseg. Mire  
          következtetsz ebből? 
           

          A kőzet neve: ............................................................................ 

 

 4  

a.   Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
 

A Föld ősi kérgének maradványai, melyek a 
kontinensek magját alkotják. 

       

      fogalom: ................................................................ 
 

b.   Ismerj rá a képen ábrázolt folyamatra! 

      folyamat: ............................................................... 
 

C 
A 

B 
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7. Hogyan képződött? 

 
a. Tedd időrendbe a kőolaj keletkezésének részfolyamatait!                  A. 

Számozd meg a képeket a helyes  sorrendben a négyzetekben!  
 

b.    Fogalmazd meg röviden, hogy mi történik az egyes rajzokon! 
 

A. ...................................................................................................    B. 

    ...................................................................................................     

B. ................................................................................................... 

    ...................................................................................................    C.     

C. ................................................................................................... 

     ...................................................................................................     

D. ..................................................................................................    D. 

 
 

 

 5  
  

8. Mi mikor történt? 
 

a.  Miért egyre rövidebb időtartamúak a fiatalabb földtörténeti idők? 
 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
        
       b.  Nevezd meg a narancssárgával jelölt időegységet! ................................................................................. 

 
c.  Mely földtörténeti időkben történetek az alábbi események! Írd melléjük az idő kezdőbetűjét! 
       

     a hatalmas őskontinenst ősóceán vette körül – ......, kialakult az ózonpajzs a Föld körül – ......,  

     kialakult az őslégkör – ......, megjelentek az első madarak – ......, utoljára volt eljegesedés – ...... 
  

 
 7  
 
9. Feltárul a talaj 
       

a. Mit tudsz meg a képen látható talajról? 
               Milyen a színe? Húzd alá a megfelelőt!  barna – fekete – sárgás – vörös 

               Mire következtetsz a színéből? Húzd alá a megfelelőt!   

               sok benne a humusz – elfogadható mennyiségű humuszt tartalmaz –    

               kevés benne a humusz  

               Milyen a termőképessége? ...................................................................... 
  

b. Jelöld a képen X-szel a talajképződés kiinduló rétegét! 
Mely folyamatok készítik elő a talaj képződését?  
 

..................................................... és ........................................................ 
   

 6  

középidő			újidő	4,6	milliárd	éve	

ősidő	 előidő	 óidő	
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10. Mi jut eszedbe a képről? 
Írj öt igaz állítást a táj felszínéről és kialakulásáról! Próbálj tartalmas mondatokat alkotni! 

 
 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

 10  
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Atlasz csak az 1. feladathoz használható (5 perc). 
 

1. Mi van ott? 
 

a.   Keresd meg az atlaszban a földrajzi fokhálózat segítségével az alábbi helyet! Nevezd meg! 

       d.sz. 30; k.h. 370 – ……………………………………………………….....  

b.   Írj a helyről három igaz állítást! Használd hozzá az atlaszt! 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4  
2. Ismered a fogalmakat? 

 

   
c.   Foglald össze röviden, hogy mi a belső lefolyású terület!       

 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 3  
 
3. Hol található? 
 

a. Nevezd meg a térképvázlatban számokkal jelölt földrajzi 
helyeket! 
 

1. ........................................................................................  

2. ........................................................................................ 
 

b. Jelöld a térképvázlatban Nigéria és Kairó helyét! Az ország 
területét karikázd be, a várost ponttal jelöld! A nevüket 
elég, ha a kezdőbetűjükkel jelölöd. 
 

c. Fogalmazd meg, hol fekszenek az alábbi földrajzi helyek! 

 

 
 

 Hawaii-szigetek: .................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 Antarktika (Antarktisz) kontinens: ........................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................... 

 8  

a.   Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
 

A lakosság tartósan éhezik, mert az élelmiszertermelés 
nem tud lépést tartani a népességszám gyors 
növekedésével. 

       

      fogalom: .......................................................................... 

b.   Ismerj rá a képen ábrázolt gazdálkodási módra!  
 

       Gazdálkodási mód:  .........................................................     
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4. Adj rá magyarázatot! 
 

a. Afrika lakossága nagyon egyenlőtlenül oszlik el. Miért? ....................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 

b. Afrikában magas a munkanélküliek aránya. Minek a következménye ez? ............................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

c. Ausztrália népességének legnagyobb része bevándorló. Mi az oka? .................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 6  
 

5. Töltsd meg Ausztrália keresztmetszetét! 
  

a. Nevezd meg az óceánokat és a nagytájakat a keresztmetszet alatt a térkép segítségével! 
 
 

b. Következtess az ásványkincsek 
alapján, hogy mely iparágak 
jelentősek az egyes tájakon! 
Írd a keresztmetszet fölötti 
négyzetekbe a betűjelüket! 
Nem tudsz minden betűt 
felhasználni, és van, amelyiket 
több helyre is be kell írnod. 

 

A. vegyipar 
B. textilipar 
C. alumíniumkohászat 
D. energiatermelés 
E. acélgyártás 
F. elektronika  

 

 
 

................- 
óceán 

 

.............................................. 

............................................. 

 

............................... 

............................... 

 

............................... 

............................... 

 

 

..................- 
óceán 

 

 10  
 

6. Mi változott a gazdálkodásban? 
 

a. Húzd alá a felsorolásban az átmeneti öv  árutermelő gazdálkodására jellemzőket! 
 

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 –  kimerült 
talajokat évekig pihentetik 
 

b. Mely gazdálkodásra jellemző a többi kifejezés? ................................................................ gazdálkodás 

c. Milyen kapcsolat van a fogalomkészlet két csoportja között? .............................................................. 
 

             ....................................................................................................................................... 6  
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7. Mutasd be a tájat! 
        Tanulmányozd a térképrészletet, és olvasd le róla a válaszokat a kérdésekre! 
 

a.   Afrika melyik részén fekszik a Kongó-medence? ................................................................................... 

            Mik a nagytáj határai? 

            É-on: ......................................................... 

            K-en: ......................................................... 

            DNy-on: .................................................... 

            Ny-on: ...................................................... 
     

     b.  Mi a táj uralkodó felszínformája? 

           ................................................................... 

           Milyen a folyó torkolata?  

           ...................................................................  

 7  
8. Miért mondhatjuk? 

A világtengerben van az emberiség jövője. Sorolj fel négy indokot az állítás igazolására! 
 
1. ................................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................................ 

 4  
9. Alkoss logikai láncot! 

 

a. Állíts össze logikai láncot a kifejezések felhasználásával! Írd a kifejezések betűjelét a nyilak közé! 
 

A. kutak elapadása, B. természetes növényzet kiirtása, C. népességszám nagymértékű növekedése,  
D. egyre több állatot legeltetnek, E. egyre kevesebb évi csapadékmennyiség, F. túllegeltetés,  
G. élelmezési válság 
 

 
 

b. Afrika melyik részén jellemző? ......................................................... 

 8  
10. Mi lesz a jéghegyekkel a két sarkvidéken? 

A Föld felmelegedése miatt a tengerszint megemelkedése veszélyezteti a partokat. Karikázd be a 
táblázatnak azt a részét, ahol ez súlyos veszély lehet a jövőben! 
 

Északi-sarkvidék Déli-sarkvidék 
Jeges-óceán szigetvilág Antarktika kontinens 

 

 1  
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Atlasz csak az 1. feladathoz használható (5 perc). 
 
1. Mi van ott? 

 

a.   Keresd meg az atlaszban a földrajzi fokhálózat segítségével az alábbi helyet! Nevezd meg! 

       é.sz. 300; k.h. 210 – ………………………………………………………...  

b.   Írj a helyről három igaz állítást! Használd hozzá az atlaszt! 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4  
 

2. Ismered a fogalmakat? 
 

 

            
 

        ......................................................................................... 5  
 
3. Hol található? 
 

a. Nevezd meg a térképvázlatban számokkal jelölt 
földrajzi helyeket! 
 
1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 
 

b. Jelöld a térképvázlatban a Nagy-korallzátony és 
Sydney helyét! A képződmény helyét karikázd be, a 
várost ponttal jelöld! A nevüket a kezdőbetűjükkel 
jelöld! 
 

c. Fogalmazd meg, hol fekszenek az alábbi helyek! 

   

 

   

Afrikai-árokrendszer: ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................... 

 Dél-afrikai Köztársaság: ......................................................................................................................... 
  

................................................................................................................................... 7  

a.   Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
       A szárazföld belsejéből a tenger felé vándorló jég   
       leszakadt darabja. 
 

      fogalom: .......................................................................... 

b.   Ismerj rá a gazdálkodási módra a kép alapján!  
        
       gazdálkodási mód: .......................................................... 
  

       ......................................................................................... 
 
c.    Foglald össze röviden, hogy mi az ültetvény!  
 

       .........................................................................................                                                                                 
 

	



	

20 

4. Adj rá magyarázatot! 
 

a. Ausztrália a legritkábban lakott földrész. Minek köszönhető? .............................................................. 

................................................................................................................................................................ 

b. Afrika országainak többnyire egyenes vonalakkal rajzolt határai vannak. Mi az oka? 

................................................................................................................................................................ 

c. Afrika lakosságának átlagéletkora nagyon alacsony. Minek köszönhető? ............................................ 

................................................................................................................................................................ 

 5  
 

5. Töltsd meg Afrika keresztmetszetét! 
 

a. Nevezd meg az óceánt és a nagytájakat a keresztmetszet alatt a térkép segítségével! 
 

            
 

 
 

Atlanti-
óceán 

 

.............................. 

 

Szudán 

 

.............................. 

.............................. 

 

............................... 

............................... 

 

.............- 

óceán 
 
 

b. Következtess az ásványkincsek alapján, hogy mely iparágak jelentősek az egyes tájakon! Írd a 
keresztmetszet fölötti négyzetekbe a betűjelüket! Nem tudsz minden betűt felhasználni.  
 

               A. autógyártás, B. színesfémkohászat, C. vegyipar, D. textilipar, E. energiatermelés, F. vaskohászat 
 

 9  
6. Miért mondhatjuk? 

Az Antarktika (Antarktisz) a legszélsőségesebb kontinens. Sorolj fel négy indokot az állítás igazolására! 
 
1. ................................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................................ 

 4  
 



	

21 

 

7. Mutasd be a tájat! 
        Tanulmányozd a térképrészletet, és olvasd le róla a kérdésekre adandó válaszokat! 
 

a.  Afrika melyik részén fekszik az Atlasz? (égtájak szerint) ....................................................................... 

          Mik a nagytáj határai? 

          ÉNy: .................................................. 

          ÉK: .................................................... 

          D: ...................................................... 
 

    b.  Mi a táj uralkodó felszínformája? 

          ...........................................................   

          Mik a legjelentősebb ásványkincsei? 
 

               .................................................. és ..................................................... 

 7  
8.  Mi változott a gazdálkodásban? 

 

a. Húzd alá a felsorolásban az egyenlítői öv  árutermelő gazdálkodására jellemzőket! 
 

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 
 

b. Milyen gazdálkodásra jellemző a többi kifejezés?  ................................................................................ 

Milyen kapcsolat van a fogalomkészlet két csoportja között? .............................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 6  
9.   Alkoss logikai láncot! 

 

       Állíts össze logikai láncot a kifejezések felhasználásával! Írd a kifejezések betűjelét a nyilak közé! 
 

       A. természetes növényzet kiirtása, B. népességszám nagy növekedése, C. kutak elapadása, 
D. elsivatagosodás, E. egyre több állatot legeltetnek, F. túllegeltetés, G. egyre kevesebb évi csapadék 

 

 
 7  

 

10.   Mi a tengeráramlások jelentősége? 
 

         Hol tudják körbefutni a tengeráramlások a Földet? 

         ................................................................................. 

          Mi a tengeráramlások jelentősége? 

          – ............................................................................. 

          – .............................................................................  
 3  
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Atlasz csak az 1. feladathoz használható (5 perc). 
 
1. Mi van ott? 

 

a.   Keresd meg az atlaszban a földrajzi fokhálózat segítségével az alábbi helyet! Nevezd meg! 

       é.sz. 440; k.h. 1100 – ……………………………………………………….....................................................................  

b.   Írj a helyről három igaz állítást! Használd hozzá az atlaszt! 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4  
2. Ismered a fogalmakat? 

 

 

 4  
 

3. Mit mond az ábra? 
 

a. Az ábra az agglomerációk szerkezetét mutatja. Válaszolj 
a kérdésekre az ábra segítségével! 

              Mit jelölnek a piros foltok? .............................................. 

              .......................................................................................... 

              Merre terjeszkedik az agglomeráció? .............................. 

              ..........................................................................................                      

              Mi a terjeszkedés irányának a magyarázata? 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
 

b. Következtess! 
Ha minden irányban egyenletesen terjeszkedik az agglomeráció, akkor hány központja lesz? ............ 

               Miként változik meg a nagyvárosba beolvadt kisebb városok képe? .................................................... 

       ................................................................................................................................................................ 
 

 5  
 

a.   Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
       Terjeszkedik a városok területe, a falusi lakosság a  
       városokba költözik, így gyarapszik a városlakók száma. 
 

      fogalom: ........................................................................... 

b.   Ismerj rá a jelenségre a kép alapján!                      
 

       jelenség: ........................................................................... 
 
c.    Foglald össze röviden, hogy mi a monokultúra! 

       ........................................................................................... 

       .......................................................................................... 
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4. Hol található? 
 

a. Nevezd meg a térképvázlatban számokkal jelölt földrajzi 
helyeket! 
 
1. ................................................................................... (ország)  

2. .................................................................................... (város) 
 

b. Jelöld a térképvázlatban Argentína és  Sao Paulo helyét! Az 
ország területét karikázd be, a várost ponttal jelöld! A nevüket 
elég, ha a kezdőbetűjükkel jelölöd. 
 

c. Fogalmazd meg, hol fekszenek az alábbi földrajzi helyek! 

 

 

 

  Szent Lőrinc-folyó: ............................................................................................................................... 

  .............................................................................................................................................................. 

  Mexikói-fennsík: ................................................................................................................................... 

  .............................................................................................................................................................. 

 8  
 

5. Hasonlítsd össze! 
Tegyél relációs jelet (›  =  ‹)az állítások közé! 
 

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 

 

 4  
 

6. Miért hármas tagoltságú? 
 

a. Mi alapján mondható, hogy Észak-Amerika felszíne hármas tagoltságú? Használd az atlasz 
domborzati térképét! 
 

      ................................................................................................................................................................ 
 
b. Mely nagytájak tartoznak az egyes felszínformákhoz? Írj a keresztmetszet alá egy-egy példát! 

 

 
magashegységek alföldek és fennsíkok rögösödött, felszabdalt 

középhegyvidékek, ősföldek 
 

....................................................... 

 

.............................................. 

 

.................................................. 

 
c. Mely folyamatok alakították ki a tájak felszínét? Írd a betűjelüket a keresztmetszet megfelelő helyére! 

Van olyan betű, amelyiket több helyre kell elhelyezned. 
 

A. magashegyi eljegesedés, B. lemezalábukás –› vulkánosság, C. feltöltődés, D. lemezalábukás –› 
gyűrődés –› vetődés, E. lemezalábukás –› gyűrődés, F. csapadék, folyók, szél lepusztítása 

 10  



	

24 

 
7. Mutasd be a képpel a farmgazdaságot! 

Mit történik az istállózó állattartó farmokon? 
 

Mit termesztenek állati 
fogyasztásra? 
 
.......................................... 
 
Mely mellékterméket 
használják a növényter-
mesztéshez? 
 
.......................................... 

 

Mik a késztermékei? 

tej, 

........................................, 

........................................, 

húskészítmények, 

........................................, 

......................................... 

 Mekkora üzemméret? Húzd alá a megfelelőt! 
 

nagy – közepes – kicsi 

 

 7  
 

8. Ismerd fel a jelenséget! 
Ismerd fel a képeken látható jelenségeket! Nevezd meg az okaikat és a következményeiket! 

 

oka –› 
 

1. .......................................... 

................................................. 

2. .......................................... 

.................................................  

–› következménye 
 

1. ............................................. 

................................................... 

2. ............................................ 

.................................................. 
   

oka –› 
 

1. .......................................... 

................................................. 

2. .......................................... 

.................................................  

–› következménye 
 

1. ............................................. 

................................................... 

2. ............................................. 

................................................... 
 

 8  
 

9. Adj rá magyarázatot! 
 

a. Az USA gazdasági és politikai vezető szerepe a világban a 20. század második felében teljesedett ki. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

b. Latin-Amerikában a különböző emberfajták erősen keveredtek. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

c. Az USA világgazdasági szerepe napjainkban mérséklődik. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 4  
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10. Válaszd ki! 

Húzd alá a felsorolásban a csúcstechnológiai iparágakat! 
 

autógyártás, telekommunikációs iparágak, számítástechnikai ipar, bioüzemanyag-gyártás, 

gyógyszeripar, űrkutatás, atomipar, idegenforgalmi ipar, szerszámgépgyártás 
 

 4  
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Atlasz csak az 1. feladathoz használható (5 perc). 
 

1. Mi van ott? 
 

a.   Keresd meg az atlaszban a földrajzi fokhálózat segítségével az alábbi helyet! Nevezd meg! 

       d.sz. 240; ny.h. 690 – ……………………………………………………….....................................................................  
b.   Írj a helyről három igaz állítást! Használd hozzá az atlaszt! 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4  
2. Ismered a fogalmakat? 
 

 
    

 

 
 4  

 
 

 
3. Mit mond az ábra? 
 

a. Az ábra a városi lakosság arányát mutatja Dél-Amerika 
országaiban. Válaszolj a kérdésekre a segítségével! 
Mely országokban a  legnagyobb a városlakók aránya? 

.......................................................................................... 

              ........................................................................................... 

               Mekkora a városlakók aránya Brazíliában?              

               ......................... % 

               Ez magas vagy alacsony a világátlaghoz képest? 

........................................................................................... 
  

b. Adj magyarázatot a dél-amerikai átlagra! ............................................................................................. 

       ................................................................................................................................................................ 
 

 5  

a.   Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
 

       Terjed a városi életmód, fejlődik a lakosságot kiszol-    
       gáló infrastruktúra, egyre több és többféle szolgál-  
      tatás van a vidéki településeken. 
 

      fogalom: .................................................................... 

b.   Ismerj rá a képen látható jelenségre!  
 

       jelenség: ..................................................................... 
 
c.    Foglald össze röviden, hogy mi a rezervátum! 
 
       .................................................................................... 

      ..................................................................................... 
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4. Hol található? 
 

a. Nevezd meg a térképvázlatban számokkal jelölt 
földrajzi helyeket! 
 
 

1. ................................................................ 

(vízrajzi) 

2. ................................................................ 

(város) 
 

b. Jelöld a térképvázlatban Szilícium-völgy és San 
Francisco helyét! A körzet területét karikázd be, 
a várost ponttal jelöld! A nevüket elég, ha a 
kezdőbetűjükkel jelölöd. 
 

 

 

c. Fogalmazd meg, hol fekszenek az alábbi földrajzi helyek! 

Rio de Janeiro: ....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Paraná: ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
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5. Hasonlítsd össze! 
Tegyél relációs jelet (› =  ‹)az állítások közé! 
 

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 

 

 4  
 

6. Miért hármas tagoltságú? 
 

a. Mi alapján mondható, hogy Dél-Amerika felszíne hármas tagoltságú? Használd az atlasz domborzati 
térképét! 
 

      ................................................................................................................................................................ 
 
b. Mely nagytájak tartoznak az egyes felszínformákhoz? Írj a keresztmetszet alá egy-egy példát! 

 

 
magashegységek alföldek és fennsíkok rögösödött, felszabdalt 

ősföldek, középhegységek 
 

....................................................... 

 

.............................................. 

 

.............................................. 

 
c. Mely folyamatok alakították ki a tájak felszínét? Írd betűjelüket a keresztmetszet megfelelő helyére!  

 

A. magashegyi eljegesedés, B. lemezalábukás –› vulkánosság, C. feltöltődés, D. lemezalábukás –› 
gyűrődés –› vetődés, E. lemezalábukás –› gyűrődés, F. csapadék, folyók, szél lepusztítása 
 

 10  
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7. Mutasd be a képpel a farmgazdaságot! 

 

Kinek a tulajdona a gazdaság? 
 

.................................................. 

Mi a termelés célja? 

................................................. 
 

Mekkora a birtokméret?  
Húzd alá a megfelelőt! 
 

nagy – közepes – kicsi  

Kik dolgoznak? 

.................................... 
 
Mivel dolgoznak?  
Húzd alá! 
 

gépekkel – kézi erővel 

 Milyen típusú farm? Állapítsd meg a képről! 
növénytermesztő –  istállózó állattartó – 

legeltető állattenyésztő – vegyes 

 

 6  
 

8. Ismerd fel a jelenséget! 
Ismerd fel a képeken látható jelenségeket! Nevezd meg az okaikat és a következményeiket! 

 

oka –› 
 

1. ...................................... 

............................................ 

2. ..................................... 

............................................  

–› következménye 
 

1. ............................................. 

................................................... 

2. ............................................ 

.................................................. 
   

oka –› 
 

1. ...................................... 

............................................ 

2. ...................................... 

............................................  

–› következménye 
 

1. ............................................. 

................................................... 

2. ............................................. 

................................................... 
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9. Adj rá magyarázatot! 
 

a. Az USA mezőgazdasága a munkavállalóknak csupán 2%-át foglalkoztatja, mégis a világ legnagyobb 
élelmiszertermelője. 
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

b. A latin-amerikai országok ásványkincseik jelentős részét feldolgozatlanul szállítják külföldre. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

c. Az ipari fejlődés már nem a nyersanyaglelőhelyekhez, hanem a kutatóközpontokhoz kötődik. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 6  
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10. Válaszd ki! 
Húzd alá a felsorolásban az észak-atlanti iparvidékre jellemző iparágakat! 
 

autógyártás, telekommunikációs iparágak, számítógépgyártás, vegyipar, biotechnológiai ipar, 

űrkutatás, szerszámgépgyártás, szoftvergyártás 

 4  
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Atlasz csak az 1-2. feladathoz használható (10 perc). 
 

1. Hol fekszik? 
 

a. Mi választja el Ázsiát Európától?  

.................................................................................. 

Mi határolja keletről Ázsiát?  

.................................................................................. 

Karikázd be a térképvázlatban az elválasztó tájakat! 
 

b. Add meg Kolkata (Kalkutta, Calcutta) helyét a 
földrajzi fokhálózatban! 
 

                                             ……. sz. .…..0; …….. h. …….0 
 

 Írj két információt Kolkatáról! 
 

 – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Kapcsold az ásványkincseket a szerkezethez! 
 

a. Ismerd fel a térképvázlaton lévő nagytájakat! Írd a nevüket a táblázatba! 
 

b. Töltsd ki a táblázat többi részét is az atlasz segítségével! 
 

 

   
Nagytáj neve   

 Arab-ősföld / Arab-tábla 

Szerkezete süllyedékterület / alföld  
  

Kialakító 
folyamata   

  

Ásványkincsei kőolaj, földgáz  
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3. Ismerj rá a tájakra! 

Írd az 1. feladat térképvázlatába azoknak a nagytájaknak a betűjelét, amelyekre ráismersz a leírásokban! 
Nem tudsz minden betűt elhelyezni, és nem kell minden négyzetbe írnod. 
 

A. Az évmilliók alatt rögökre darabolódott, majd egyenetlenül kiemelkedett röghegyvidék  
B. Itt találkoznak az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer vonulatai 
C. Hatalmas síkvidék, amit Sárga-folyó és a Jangce töltött fel a hordalékával 
D. Hatalmas, mocsaras síkvidék, amit az Ob és a Jenyiszej töltött fel a hordalékával 
E. Táblás vidék, ami hatalmas kőolajkincset rejt 
F.  Óceáni kőzetlemez alábukásával keletkezett Ázsia keleti partjai előtt 4  
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4. Ismered a fogalmakat? 

 

 

	

  4  
 

5. Mit mond az ábra? 
 

a. Olvass a zöld forradalom indiai eredményeit 
bemutató diagramról, és válaszolj a kérdésekre! 

 
Mikortól érzékelhető a beavatkozások hatása? 
 

.............................................................................. 

Mely növények terméseredményeiben a legna-
gyobb a változás? 
 

       ...................................... és ................................... 

       Mennyi gabonafélét termesztettek 2000-ben? 

       ...................................... millió tonnát 

 

 
 

b. Mely intézkedéseknek köszönhetők a bekövetkezett változások? 
................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
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6. Miért ilyen? 

 

a. Mi a neve a képen látható hajléknak?  

..................................................................... 

Ázsia melyik táján jellemző?  

..................................................................... 

Milyen éghajlaton jellemző? 

..................................................................... 

Milyen életmódhoz kapcsolódik? 

.....................................................................  

 

b.  Magyarázd meg, hogy miért ilyen ez a hajlék! .......................................................................................       

            ................................................................................................................................... 6  
 

a.   Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
       A fejlődésből kimaradt térségekben városok építése    
       a tudományos kutatások és a csúcstechnológiai  
       iparágak fejlesztése céljából. 
 

      fogalom: .................................................................... 
 

b.   Ismerj rá a képen látható felszínformára! 
 

       felszínforma: .............................................................. 
 
c.    Határozd meg röviden, hogy mi a monszunerdő! 
       .................................................................................... 

       ....................................................................................        
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7. Mi jellemzi az országcsoportot? 
Mutasd be a táblázat kitöltésével az országcsoport jellemzőit! 
 

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

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

 

földrajzi elnevezésük: 

................................................ 

................................. országok 

 

1. ............................................. 

................................................  

2. ............................................. 

................................................  

3. ............................................. 

................................................  

4. .............................................  
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8. Teremts kapcsolatot! 
Töltsd ki a táblázatot a középen lévő rajz megfigyelése után! 
 

oka –› 
 

 

Mi működteti? 

............................................ 

............................................ 

 
 

Monszunszél a mérsékelt 
övezetben 

  

Hol jellemző Ázsiában? 

.................................................... 

–› következménye 

Nevezd meg a gazdálkodási formát! 
 

................................... gazdálkodás 
 
Fő termény: ................................... 

 

 4  
 

9. Készíts idővonalat! 
 

Helyezd el az idővonalon Kína legfontosabb társadalmi-gazdasági eseményeit! Írd a betűjelüket a 
megfelelő négyzetekbe! Nem tudsz mindenhová betűt írni! 
 

 
 

A. nyitás a világ felé, modernizáció, B. magánvállalkozások, külföldi tőkebefektetések, C. elszigeteltség, 
D. függetlenné válás, E. erőltetett iparosítás, F. Kínai Birodalom, G. gyarmat 
 

 

 7  
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Atlasz csak az 1-2. feladathoz használható (10 perc). 
 

1. Hol fekszik?                                

a. Mi határolja északról Ázsiát?  

..................................................................................... 

Mi választja el Ázsiát Észak-Amerikától?  

..................................................................................... 

Karikázd be a térképvázlatban az elválasztó tájakat! 
 

b. Add meg Csungking (Chongqing) földrajzi fokhálózat-

ban elfoglalt helyét!           ……. sz. .…..0; …….. h. …….0 
  

c. Írj két információt Csungkingról! 
 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Kapcsold az ásványkincseket a szerkezethez! 
 

a. Ismerd fel a térképvázlaton lévő nagytájakat! Írd a nevüket a táblázatba! 
 

b. Töltsd ki a táblázat többi részét is az atlasz segítségével! 
 

 

   
Nagytáj neve 3.  

 
7.  2.  

Szerkezete fedett ősföld / táblás 
vidék   

Kialakító folyamata tengerelöntés + 
lepusztulás 

 
  

Ásványkincsei  
 –  
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3. Ismerj rá a tájakra! 
Írd az 1. feladat térképvázlatába azoknak a nagytájaknak a betűjelét, amelyekre ráismersz a leírásokban! 
Nem tudsz minden betűt elhelyezni, és nem kell minden négyzetbe írnod. 
 

A. Táblás vidék, ami kőszenet és vasércet rejt  
B. Hatalmas síkvidék, amit Sárga-folyó és a Jangce töltött fel a hordalékával 
C. Az évmilliók alatt rögökre darabolódott, majd egyenetlenül kiemelkedett röghegyvidék  
D. Kőzetlemezek találkozása nyomán kialakult harmadidőszaki gyűrthegységrendszer 
E. Hatalmas, mocsaras síkvidék, amit az Ob és a Jenyiszej töltött fel a hordalékával 

      F. Óceáni kőzetlemez alábukásával keletkezett Ázsia keleti partjai előtt 4  
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4. Ismered a fogalmakat? 
 

    

 
 
 
 

 4  
 

5. Mit mond az ábra? 
 

a. Olvass a diagramról, és válaszolj a kérdésekre! 
 

Mikor kezdődött Ázsia népességszámának 
rohamos növekedése? 
 

.............................................................................. 

Mekkora lesz a Föld népességszáma 2025-ben? 

       ...................... milliárd fő 

       Körülbelül hányad része lesz Kína népességszáma  
       a Föld teljes népességének? 

      ................................................................................ 

 

 

b. Miért van kiemelve India és Kína népességszáma a kontinensek közül?  
 

................................................................................................................................................................ 

 4  
 

6. Miért ilyen? 
a. Mi a neve a képen látható hajléknak?  

...................................................................... 

Ázsia melyik táján jellemző?  

..................................................................... 

Milyen éghajlaton jellemző? 

...................................................................... 

Milyen életmódhoz kapcsolódik? 

...................................................................... 

 
 

 

b.  Magyarázd meg, hogy miért ilyen ez a hajlék! ....................................................................................... 

      ................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................. 
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a.   Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
       A fejlődő országok  élelmiszer-termelésének növelésére,   
      az éhínség leküzdésére indított segélyprogram nagy  
      hozamú fajták termelésbe állításával, új termelési  
      módszerek elterjesztésével, az öntözés kiterjesztésével. 
 

      fogalom: ........................................................................... 

b.   Ismerj rá a képen látható fogalomra!                 
 

       fogalom: .......................................................................... 
 
c.    Foglald össze röviden, hogy mi a népességrobbanás! 
 
       ........................................................................................... 

      ........................................................................................... 
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7. Mi jellemzi az országcsoportot? 
Mutasd be a táblázat kitöltésével az országcsoport jellemzőit! 
 

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

- Természeti környezetük: 

   ...................................................... 

- Legfőbb természeti erőforrásuk:  
   Húzd alá a megfelelőt! 
   földgáz – kőszén – kőolaj – ivóvíz 
- Ennek a készlete a világkészlet...  
  1/3-a – fele – 2/3-a –  4/5-e 
- Gazdaságuk: 
   fejlett – átlagos – fejletlen 

 

földrajzi elnevezésük: 

................................. országok 
 
Népességszámuk: Írj példát! 
nagy népességű: 
................................................. 
kis népességű: 
................................................. 

 

1. 

............................................... 

............................................... 

2. 

............................................... 

............................................... 
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8. Teremts kapcsolatot! 

Töltsd ki a táblázatot a középen lévő rajz megfigyelése után! 
 

oka –› 
 

 

Mi működteti? 

................................................ 

................................................ 

Melyik szél módosulása hozza 
a csapadékot? 
 
................................................ 

 

 
Monszunszél  

a forró övezetben 

–› következménye 

Nevezd meg a gazdálkodási formát! 
 

..................................... gazdálkodás 
 
Fő termény: ................................... 
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9. Készíts idővonalat! 
 

Helyezd el az idővonalon India legfontosabb társadalmi-gazdasági eseményeit! Írd a betűjelüket a 
megfelelő négyzetekbe! Nem tudsz mindenhová betűt írni! 

 

 
 

A. „zöld forradalom”, B. reformok, külföldi tőkebefektetések, C. üzleti, pénzügyi szolgáltatások,  
D. függetlenné válás, E. nehézipar fejlesztése, F. brit gyarmat, G. technológiai központok kialakítása 

 

 7  
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