
MAGYARORSZÁG 

B 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 kedvezőtlen hazánk szempontjából a medence-helyzet? Fogalmazz meg egy 

indokot! (1 pont) 

 

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

 

 

3. Összekeveredtek a Dunántúli domb-és hegyvidékre és az Északi-középhegségre 

vonatkozó megállapítások. Írd az egyes megállapítások sorszámát annak a hegységnek 

a neve után, amelyekre vonatkozik! (5 pont) 

 

Dunántúli domb- és hegyvidék:  .......................................................................................  

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

 

1. Ide tartozik a Villányi-hegység.  

2. Északról a Balaton határolja. 

3. Ehhez a hegységhez tartozik a Mátra. 

4. Egykor jelentős feketekőszén-bányászat folyt itt. 

5. Legnyugatibb tagja a Börzsöny.  

 



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

a vonalra! (2 pont) 

 

Üdvözlet a Dél-Dunántúl központjából. Kirándultunk a Mecsekben, most pedig megnézzük 

a híres Zsolnay Porcelángyárat.  

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

 

Üdvözlet a Bükk kapujából! A város körül mindenhol szőlő parcellákat látunk. A várban 

sétálva elképzeltem milyen lehetett itt az élet a török elleni harcok idején.  

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

 

 

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. A Kiskunságot a Duna homokos hordaléka építi fel.   

….... 2. Az Alföld hazánk leghűvösebb tája.  

…… 3. A Hajdúságot lösz borítja.  

…… 4. A délnyugati területek vizét összegyűjtő Dráva a Tiszába torkollik.  

…… 5. A Kisalföld éghajlata kevésbé szélsőséges, mint az Alföldé.   

 

 

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

Írd a sorszámukat a megfelelő nagytájhoz! (7 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Szigetköz, 2. földgázbányászat, 3. Nyírség, 4. Mezőföld, 5. Fertő tó, 6. vöröshagyma,  

7. Somló hegy 

 

 

 

 

 

Kisalföld Alföld 



 

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

vonalra! (2 pont) 

 

1. Hazánk 2. legnagyobb városa. Az Észak-Alföld gazdasági és tudományos központja. 

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

 

2. A Kisalföld gazdasági és kulturális központja. Autógyártása jelentős. 

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

 

 

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

 

Pannonhalma:  .......................................................................................................................  

Dunaújváros:  ........................................................................................................................  

 


