
AZ IDŐJÁRÁS 

A csoport 

 

 

I. Fogalmazd meg egész mondatokban, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak! (4 pont) 

 

1. szél: …………..……………………………………………………………………………… 

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

2. csapadék: …...………………………………………………………………………………... 

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

 

 

II. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Az igaz állítások elé I, a 

hamisak elé H betűt írj! A hamis állításokat fogalmazd át igazzá! (7 pont) 

 

….. 1. A légkörben felfelé haladva csökken a hőmérséklet. 

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

….. 2. Az északi irányú szél észak felé fúj. 

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

….. 3. A lehullott eső mennyiségét milliméterben mérik. 

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

….. 4. A fagypont alatti hőmérsékleten a levegőből kicsapódó vízből vékony fehér bevonatot 

képező talaj menti csapadék a dér. 

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

….. 5. A villámlással és mennydörgéssel kísért heves esőzést zápornak nevezzük. 

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

 

 

III. Tegyél relációs jelet az alábbi mennyiségek közé! (4 pont) 

 

Sík terület felett a köd képződésének 

tengerszint feletti magassága. 
 

Sík terület felett a felhő képződésének 

tengerszint feletti magassága. 

A levegő hőmérséklete egy nyugodt 

nyári napon 12 órakor 
 

A levegő hőmérséklete egy nyugodt 

nyári napon 14 órakor 

A levegő felmelegedésének mértéke egy 

derült téli napon a hóval borított felszín 

felett. 

 

A levegő felmelegedésének mértéke 

egy derült téli napon a hóval nem fedett 

szántóföld felett. 

A hideg levegő légnyomása  A meleg levegő légnyomása 

 

 



IV. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó 

feladatokat! (6 pont) 

 

Április 17-én reggel 6 órakor 3oC volt, a levegő 14 órakor már 15oC-os lett. Este 6-kor kezdett 

lehűlni a levegő, így már csak 10 oC volt. Éjfélkor is megmértük a levegő hőmérsékletét, 1 méter 

magasságban, de ekkor már 4 fokkal volt magasabban a higany a nullához képest. 

 

1. Mennyi volt április 17-én napi középhőmérséklet? 

Számolás: ..................................................................................................................................... 

Eredmény: .................................................................................................................................... 

 

2. Számod ki, hogy mennyi volt ugyanezen a napon a hőingadozás! 

Számolás: ..................................................................................................................................... 

Eredmény: .................................................................................................................................... 

 

3. A következő napon (április 18.) pontosan ugyanilyen értékeket mértek, kivétel este 6-kor, 

mert akkor 5 fok volt. Megváltozott-e a napi hőingadozás értéke április 18-án az előző napihoz 

képest? Válaszodat indokold! 

IGEN  NEM 

Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

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

 

 

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

 
Írd az ábra megfelelő helyére az alábbi fogalmakat! 

FÖLDFELSZÍN, HIDEG LEVEGŐ, HŐSUGARAK, MELEG LEVEGŐ, NAPSUGÁRZÁS 


