
A Föld és az éghajlat 

A csoport 

 

 

I. Mire vonatkoznak az alábbi meghatározások? Írd a megfelelő fogalmak nevét a 

meghatározások után! (5 pont) 

 

1. A Naprendszer csillaga: ………………………………………………………………….….. 

2. A bolygók körül keringő kisebb égitestek: ……………………………………………....….. 

3. A legnagyobb bolygó a Naprendszerben: …………………………………………………… 

4. A Föld kicsinyített mása: ……………………………………………………………………. 

5. Időtartam, amely alatt a Föld egyszer megkerüli a Napot: ………………………………….. 

 

 

II. Válaszolj röviden, de pontosan a kérdésekre! (4 pont) 

 

1. Írd le, hogy mit jelent az, ha egy év szökőév!  

……………………………………………………………...…………………………………… 

……………………………………………………………...…………………………………… 

 

2. Miért nem látszik a Hold a földről Holdfogyatkozás idején? 

……………………………………………………………...…………………………………… 

……………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

III. Tanulmányozd az ábrát, és oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! (5 pont) 

 
 

1. Írd rá a nevüket a forró övezetet 

határoló nevezetes szélességi 

körökre! 

 

2. Tegyél egy csillagot a mellé  

a szélességi kör mellé, ahol 

legnagyobb szögben érik a felszínt a 

napsugarak! 

 

3. Satírozd be az ábrán az északi 

mérésékelt övezet területét! 

 

4. Rajzold be az ábrába a Föld 

forgástengelyét! 

 



IV. Válaszolj a kérdésekre röviden! (3 pont) 

 

1. Milyen égtáj irányába fekszik az a város Budapesthez képest, amely ugyanazon a földrajzi 

hosszúságon fekszik, de a földrajzi szélessége é. sz. 2o? ………………………………………  

 

2. Karikázd be, hogy melyik helyen (A vagy B ponton) kel fel korábban a nap március 21-én! 

A ponton, amely a d.sz. 22o és k.h. 15o metszéspontjában van vagy 

B ponton, amely az é. sz. 44o és a k. h. 9o metszéspontjába van? 

 

3. Karikázd be, hogy melyik hely (A vagy B pont) van közelebb az Egyenlítőhöz! 

A pont, amely az. é. sz. 63o és a ny.h. 11o metszéspontjában van vagy 

B pont, amely a d.sz.55o és a k.h. 62o metszéspontjában van? 

 

 

V. Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megadott szókészlet felhasználásával! Nem tudsz 

minden kifejezést felhasználni! (4 pont) 

 

FOLYÉKONY, FÖLDKÉREG, GÖMBHÉJAS SZERKEZET, KŐZETBUROK, KŐZETLEMEZ, MAG, MAGMA, 

SZILÁRD 

 

A Föld legkülső szilárd burka a .................................... Alatta található a földköpeny, ez alatt 

pedig a ...................................., amelynek belső része ..................................... A Föld mélyén 

egymásra boruló rétegek miatt e jellegzetes elrendeződés neve: ................................................. 

 

 

VI. Tanulmányozd az ábrát, majd old meg a hozzá kapcsolód feladatokat! (5 pont) 

 

1. Az alábbi kifejezések az ábra egy-egy betűvel jelölt részéhez kapcsolhatók! Írd az ábra 

betűit a megfelelő fogalom mellé! 

 

...... árok              ...... lépcsősen lesüllyedő rögök            ...... rög               ...... törésvonalak 

 

2. Milyen folyamat eredményeként alakulnak ki az ábrán látható felszínformák?  

……………………………………………………………...…………………………………… 



VII. Csoportosítsd az alábbi kőzeteket a megadott halmazokba! (5 pont) 

 

ANDEZIT, BAUXIT, KŐOLAJ, LIGNIT, LÖSZ 

 

A halmazok meghatározása: 

A) vulkáni kőzetek 

B) üledékes kőzetek 

C) elpusztult élőlények maradványaiból képződött kőzetek 

D) ércek 

 

 
 

 

VIII. A kérdések megválaszolásához alábbi fogalmak közül válogass, majd írd a megfelelő 

kifejezést a pontozott vonalakra! (5 pont) 

 

CSAPADÉK, FELTÖLTŐDÉS, HŐINGADOZÁS, JÉG, SZÉL 

 

1. Mely külső erőknek van fontos, közvetlen szerepe a kőzetek aprózódásában? 

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

 

2. Milyen külső erő következtében alakulnak ki a mészkőhegységekben a víznyelők? 

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

 

3. Jellemzően milyen folyamat eredményeként képződnek az alföldek? 

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

 

 

 



IX. Tanulmányozd az éghajlati diagramokat, majd oldd meg a hozzájuk kapcsolódó 

feladatokat! (6 pont) 

 

 
 

Döntsd el az alábbi állításokról, hogy melyik éghajlati diagramra igazak. Tegyél X-et 

annak a diagramnak az oszlopába, amelyikre az állítás igaz. Ha mindkét éghajlati 

diagramra igaz egy állítás, mindkét cellába tégy X-et! 

 

Állítások 

A)  

éghajlati 

diagramra igaz 

állítás 

B)  

éghajlati 

diagramra igaz 

állítás 

A legmelegebb nyári hónap középhőmérséklete több, mint 

20 oC. 

  

A legcsapadékosabb őszi hónapban több csapadék esik, 

mint 60 mm. 

  

A diagramon ábrázolt adatok a kontinentális éghajlatra 

jellemzőek. 

  

A legkevesebb csapadék a téli évszakban esik. 

 

  

 


