
A Föld és az éghajlat 

B csoport 

 

 

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

meghatározások után! (5 pont) 

 

1. A Nap körül különböző távolságban keringő égitestek: ...……………………………….….. 

2. A Naprendszer legfényesebb égitestje: …………………………………………....…............ 

3. 366 napig tartó időegység ……………………………………………………........................ 

4. A Föld legdélibb pontja ……………………………………………………………………... 

5. Az az időtartam, ami alatt a Föld egyszer megfordul a tengely körül: .................................... 

 

 

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

 

1. Magyarázd meg röviden, hogy miért telihold idején figyelhetjük meg a legjobban a Holdat! 

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

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

 

2. Fogalmazd meg röviden, hogy mit jelent egy bolygó életében egy év? …………………..… 

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

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

 

 

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

 

 

 

1. Írd a nevüket az északi mérsékelt 

övezetet határoló nevezetes 

szélességi körök fölé. 

 

2. Tegyél egy csillagot a leghosszabb 

szélességi kör mellé! 

 

3. Satírozd be az ábrán a forró 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. 88o? ……………………………………. 

 

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

A ponton, amely a d. sz. 66o és k. h. 51o metszéspontjában van vagy 

B ponton, amely az é. sz. 35o és a k. h. 17o metszéspontjába van? 

 

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

A pont, amely a d. sz. 33o és a ny. h. 32o metszéspontjában van vagy 

B pont, amely az é.sz.15o és a k. h. 27o metszéspontjában van? 

 

 

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

minden kifejezést felhasználni! (4 pont) 

 

ÁROK, GÖMBHÉJAS SZERKEZET, LÉPCSŐS FELSZÍN, MEDENCE, RÖG, RÖGHEGYSÉG 

 

A törésvonalak által határolt kőzettest neve a .................................. Ha ez besüllyed, akkor jön 

létre a hosszanti .................................. és a kerekded ................................... Az egymást követő 

törések mentén .................................. jön létre. 

 

 

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! 

 

 

...... kürtő ...... láva  

 

...... magmakamra       ...... vulkáni kúp 

 

 

 

2. Hogy nevezzük a hegy tetején lévő nyílást, amelyen keresztül az izzó kőzetolvadék a 

felszínre tör?  

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



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

 

BARNAKŐSZÉN, BAZALT, FÖLDGÁZ, HOMOK, KŐSÓ 

 

A halmazok meghatározása: 

A) ásványok 

B) vulkáni kőzetek  

C) üledékes kőzetek 

D) elpusztult élőlények maradványaiból képződött kőzetek 

 

 
 

VIII. Találd meg a kérdésekhez tartozó megfelelő választ vagy válaszokat, és a betűjelüket 

írd a kérdések melletti négyzetekbe! Az egyik kérdéshez két válasz is tartozik!(5 pont) 

 

kérdések 
válasz 

betűjele 

Hogyan alakítják a felszínt a folyóvizek? 
  

Hogyan formálja a felszínt a lehulló csapadék? 
  

Mi a szerepe a jégnek a felszínformálásban? 
 

Milyen hatásra és hogyan képződik a talaj legfelső szintje? 
 

 

A) Feloldja, mállasztja a talaj és a kőzetek anyagainak nagy részét. 

B) Hordalékukkal feltöltik az alacsonyabban fekvő sík területeket. 

C) Nagy erővel szétfeszítik a kőzeteket a repedések mentén. 

D) Az élőlények közreműködése által termékennyé alakul. 

E) Völgyeket mélyítenek a hegységekbe. 

C



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 leghidegebb tavaszi hónap középhőmérséklete nem 

éri el a 10oC-ot. 

  

A legszárazabb nyári hónapban is több csapadék esik, 

mint 60 mm. 

  

Az évi közepes hőingadozás több, mint 15oC. 

 

  

A legszárazabb őszi hónap a szeptember. 

 

  

 

 

 


