
MAGYARORSZÁG 

A változat 

 

 

1. Hazánk mely nagytájait jelölik a térképvázlat számai? Írd a nagytáj nevét a sorszám 

után a vonalra! (3 pont)  

 

 
 

1. ………………………   2. ………………………   3. ……………………… 

 

 

2. Miért kedvező hazánk szempontjából a medence-helyzet? Fogalmazz meg egy 

indokot! (1 pont) 

 

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

 

 

3. Összekeveredtek a Dunántúli-középhegységre és az Északi-középhegségre vonatkozó 

megállapítások. Írd az egyes megállapítások sorszámát annak a hegységnek a neve 

után, amelyekre vonatkozik! (5 pont) 

 

Dunántúli-középhegység:  ................................................................................................  

Északi-középhegység:  .....................................................................................................  

 

1. Egyik tagja a Bakony. 

2. Itt emelkedik hazánk legmagasabb hegycsúcsa. 

3. Ehhez a hegységhez tartozik a Bükk. 

4. Egykor jelentős bauxitbányászat folyt itt. 

5. Legkeletibb tagja a Zempléni-hegység. 



4. Melyik városunkból érkezhettek az alábbi képeslapok? Írd a város nevét a szöveg után 

a vonalra! (2 pont) 

 

Üdvözlet a Borsodi-medence központjából. Tegnap voltunk Lillafüreden, ma pedig 

megnézzük a diósgyőri várat.  

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

 

Kár, hogy nem vagy itt! A Suzuki-gyár igazán érdekes volt. Délután megnézzük a híres 

bazilikát! 

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

 

 

5. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak a hazánk alföldi tájaira vonatkozó 

megállapítások. Írj I betűt az igaz és H betűt a hamis megállapítás sorszáma elé!  

(5 pont) 

 

…… 1. Az Alföld felszínének kialakításában a folyók és a szél felszínformáló munkája volt 

 a legfontosabb.  

…… 2. Az Alföld középső területe hazánk legcsapadékosabb vidéke.  

…… 3. A lösszel borított tájakon alakult ki a legjobb minőségű mezőségi talaj. 

…… 4. Az Alföldön nem találunk jelentős tavakat. 

…… 5. A Kisalföld hazánk legszelesebb tája. 

 

 

6. Melyik nagytájunkhoz kapcsolódnak az alábbi földrajzi helyek és fogalmak?  

Írd a sorszámukat a megfelelő nagytájhoz! (7 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rába, 2. Hajdúság, 3. Pannonhalma, 4. Kiskunság, 5. fűszerpaprika, 6. tanúhegy,  

7. Marcal-medence 

 

 

 

 

Kisalföld Alföld 



7. Melyik városunkat ismered fel a leírás alapján? Írd a város nevét a leírás után a 

vonalra! (2 pont) 

 

1. A Dél-Alföld központja. Jelentős szerepet tölt be a felsőoktatásban és a tudományos 

kutatásban. 

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

 

2. A Kiskunság fővárosa. Mezőgazdasági szerepe mellett jelentős az autógyártása is.   

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

 

 

8. Miről nevezetesek az alábbi városok? Írd a nevük után a vonalra? (2 pont) 

 

Paks:  .....................................................................................................................................  

Százhalombatta:  ...................................................................................................................  

 

 


