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Kedves Nyolcadikos Tanuló!
Az idei tanévben Európa, valamint hazánk földrajzával foglalkozunk. Ismerkedünk földrészünk
természeti viszonyaival, országaival, bepillantunk az itt élő emberek életébe. Foglalkozunk az
Európai Unióval. Feltárjuk a természet és a gazdasági élet összefüggéseit. Megvizsgáljuk az
egyes országok közötti gazdasági különbségek okait.
Tanulunk a Kárpát-medence tájairól.
Kibővítjük azokat az ismereteket, amelyeket hatodik évfolyamon már hazánkról tanultunk.
Ez a munkafüzet a tankönyvet egészíti ki. A feladatok a gyakorlást és az ismeretek alkalmazását segítik elő, hozzájárulnak ahhoz, hogy tudásod tartóssá váljon.
Reméljük, hogy a változatos feladatok, a rejtvények, a megfigyelések és a vizsgálódások még
érdekesebbé és könnyebben megjegyezhetővé teszik számodra a tanultakat.

Ahol ezzel a jellel találkozol, azt a feladatot közösen oldjátok meg a padtársaddal! Együtt
gondoljátok végig a megoldási lehetőségeket!

Proj
ekt

Csop

ortm

unka

Páro
s

mun

ka

Egyes feladatoknál jelezzük, hogy párosával vagy csoportban érdemes dolgozni.

Vannak olyan kísérletek, megfigyelések, amelyeket csoportban érdemes elvégezni. Ilyenkor
mindannyian vegyétek ki a részeteket a munkából!
Ahol a Projekt feliratú táblácskát látod, ott társaiddal egy igazi nagy felfedezőútra indulhattok. Közösen oldhatjátok meg a feladatot úgy, hogy mindenki a saját érdeklődésének
megfelelő szempontból dolgozhat a témán.

Nézz
után
a!

Ahol nem találsz jelet, azokat a feladatokat mindig önállóan, nagy odafigyeléssel oldd meg!
A tanultak mellett számos olyan érdekes és hasznos ismeret is van, amelynek érdemes utánanézni. Ezekből nagyon sokat lehet tanulni, és közben nő a tájékozottságod a körülötted
lévő világról.

A munkafüzetben több olyan feladattal is találkozhatsz, amelyeket csak a térkép segítségével
tudsz megoldani. Ezek a feladatok nem kötelezően elsajátítandó ismereteket tartalmaznak,
hanem a térkép használatának gyakorlását segítik elő. Tanulás közben mindig legyen előtted
az atlasz, hogy meg tudd keresni az ismeretlen helyeket!
A tanuláshoz és a felfedezésekhez sok sikert kívánnak:

a munkafüzet készítői
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Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
A mi kontinensünk: Európa

90˚
60˚

1.…Határozd meg Európa helyét a földgömbön! Mely
félgömbökön helyezkedik el? Egészítsd ki a mondatokat!
… 
Európa az Egyenlítőtől ...............................................
található, ezért a(z) ........................................... félgömb
kontinense. A(z) ............................................. hosszúsági kör is kettészeli, ezért a(z) ............................................
és a(z) ............................................. félgömbön helyezkedik el.
2.…
Írd a térképvázlatba a határoló
óceánok és tengerek nevét!
3.…A térképvázlat alapján nevezd meg
az Európa és Ázsia közötti határokat!
… a: .................................-hegység
… b: .................................-folyó
… c: .................................-tenger (tó)
… d: .................................-hegység
… e: .................................-tenger
… f: .................................-szoros
… g: .................................-tenger
… h: .................................-szoros
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4.…Milyen partvonala van Európának?................................................................................................
5.…Nevezd meg a 2. feladat térképvázlatában számokkal jelölt szigeteket, félszigeteket és öblöket! Használd Európa domborzati térképét!
… 1......................................................................... … 7. .....................................................................
… 2. ....................................................................... … 8. .....................................................................
… 3. ....................................................................... … 9. .....................................................................
… 4. ....................................................................... … 10. .....................................................................
… 5. ....................................................................... … 11.......................................................................
… 6. ....................................................................... … 12. .....................................................................
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6.…Mivel Európa korcsoportok szerinti összetétele az idősebb korosztályok javára tolódik el, az
„öregedő kontinens” jellemzővel is szokták illetni.
… a) Gyűjtsetek információkat a témáról!
… b) Készítsetek tablót Európa, mint öregedő kontinens problémái címmel!
… c) Az elkészült dokumentumot tegyétek ki a faliújságra!
… d) Honnan gyűjtöttetek? ..................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
7.…a) Fejtsétek meg a rejtvényt! A hiányzó információknak nézzetek utána!
…
1. Ezt a nyelvet is beszélik Svájcban.
…
2. Ilyen nyelvet beszélnek pl. a románok és az olaszok.
…
3. Európa lakosságának harmada tartozik ehhez a nyelvcsaládhoz.
…
4. A 3. sorban szereplő nyelvcsaládhoz tartozó
1.
nyelv.
2.
…
5. A 2. sorban szereplő nyelvcsaládhoz tartozó
3.
nyelv.
4.
…
6. Ezt a nyelvet beszélik az Égei-tenger szigetein.
5.
…
7. A szláv nyelvcsaládhoz tartozó nyelv, tőlünk
6.
északra beszélik.
7.
8.
…
8. Ezt a nyelvet beszélik a legtöbben Európában.
…

Megfejtés: ......................................................................................................................................

… b) Kik tartoznak ehhez a nyelvcsaládhoz Európában? ................................................................

Nézz
ut

ána!

8.…Nézz utána, melyik földrészen tölt be összekötő szerepet az angol nyelv a helyi nyelvek között!

Évmilliók eseményei a kontinensen
Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Mi jellemzi a hegységek felszínét?
gyűrthegység		 röghegység
...................................................
völgyek
...................................................
...................................................
medencék
...................................................
magashegység		középhegység
...................................................
fő felszínformáló
...................................................
...................................................
földrajzi erő
...................................................
...................................................
csúcsok
...................................................
...................................................
hegyoldalak
...................................................
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1.…a) Jelöld be az alábbi tájakat a térképvázlatba!
	Balti-pajzs, Francia-középhegység, Skandináv-hegység, Lengyel-középhegység, Pó-alföld, Germán-alföld, Kelet-európai-síkság, Alpok, Dinári-hegység.
… b) Nevezd meg, mely tájakat jelölik az A–H betűk a térképvázlatban!
…
A: .................................................................. …
E: ..................................................................
…
B: .................................................................. …
F: ...................................................................
…
C: .................................................................. …
G: ..................................................................
…
D: .................................................................. …
H: ..................................................................
… c)	Húzd alá pirossal az ősföld, kékkel a röghegységek, narancssárgával a lánchegységek nevét az a-b feladatrészben!
… d)	Karikázd be az a-b feladatrészben azoknak a tájaknak a nevét, amelyeket szerinted a jégkorszaki jég formálhatott!

x
x

x
x

x
x

A

x
x

x

B
G

C

D

H

E
F

2.…Húzd alá annak a tájnak a nevét, amelyik táj nem illik a felsorolásba!
… Skandináv-hegység – Lengyel-középhegység – Francia-középhegység
… Pireneusok – Kárpátok – Urál
… Balti-pajzs – Német-középhegység – Lengyel-középhegység
Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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3.…Milyen folyamatok zajlottak a földtörténet egyes időszakaiban Európában? Töltsd ki a táblázat hiányzó elemeit!
Földtörténeti kor

Esemény

Példa Európából

mai partvonalak, folyóvölgyek Pó-alföld
........................
kialakulása jégkorszaki jég felszín- ....................................................
időszak
formálása
....................................................
újidő

..................... hegységek kialakulása ................................... -hegységrendszer
........................
................-lemez és ...............-lemez tagjai pl.: ...................................
időszak
összeütközése
....................................................
középidő

......................... kőzetek kialakulása legfontosabb kőzetei:
....................................................
a tenger térhódítása
....................................................

.................................. röghegységek Skandináv-hegység
....................................................
.....................................
magas hegyvonulatok felgyűrődése ....................................................
.....................................

ősföldek kialakulása

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

A földrajzi övezetesség Európában
Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Írd az ábrák alá, mely tényezők alakítják az éghajlatot!

Atlanti-óceán

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

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

1. Írd a térképvázlatba a megfelelő éghajlati övezetek nevét!

..................................... övezet

.....................................
övezet

I.

II.

IV.

V.

VII.

III.

VI.

2. Hogyan változnak az éghajlat elemei Európában? Ábrázold nyilakkal a térképvázlaton!
– A piros nyíl az évi középhőmérséklet,
– a narancssárga nyíl a hőingás,
– a kék nyíl a csapadék emelkedésének irányát mutassa!
3. a) Milyen éghajlat jellemzi Európa különböző területeit? Nevezd meg az éghajlatokat a tematikus térkép segítségével!
b) Írd az éghajlati jellemzők sorszámát a megfelelő éghajlat neve melletti pontozott vonalra!
I . ...........................................................
Jellemzők: ..............................................................
II. ...........................................................
..............................................................
III. .........................................................
..............................................................
IV. ..........................................................
..............................................................
V. ...........................................................
..............................................................
VI. .........................................................
..............................................................
VII. ........................................................
..............................................................
1. Zord tél. 2. Enyhe, csapadékos tél. 3. Hűvös nyár. 4. Forró, száraz nyár. 5. Hűvös, csapadékos nyár. 6. Egyenetlen csapadékeloszlás. 7. Egyenletes csapadékeloszlás. 8. Meleg nyár.
9. Folyók vízjárása egyenletes. 10. Folyók vízjárása szélsőségesen ingadozó. 11. Folyók vízjárása ingadozó.

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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4.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások az Észak-atlanti áramlásról! Írd az állítások
előtti pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... Részben fagymentessé teszi Észak-Európa kikötőit.
…
........... Az Egyenlítő környékéről érkezik.
…
........... Az Északi-sark irányából érkezik, és dél felé halad.
…
........... A Golf-áramlás folytatása.
…
........... Északabbra szorítja a hideg övezet határát.
…
........... Hideg tengeráramlás.
…
........... A trópusok irányából melegebb vizet szállít.
…
........... Átszeli az Atlanti-óceánt.
…
........... A kontinens partjai mentén Afrika irányából érkezik.
…
........... Hatására enyhébbek a telek.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!
5.…a)	Ábrázold szalagdiagramon Európa néhány folyójának a hosszát a táblázatban található
adatok alapján!
Folyó neve

Hossza (km)

Dnyeper

Volga

3531

Rajna

Duna

2842

Elba

Urál

2428

Temze

Dnyeper

2200

Urál

Rajna

1320

Duna

Elba

1112

Volga

Temze

338

1000

2000

3000

km

4000

… b) Színezd sötétkékre a tölcsértorkolatú folyók szalagját!
… c) Indokold meg szóban, miért ezeknek a folyóknak alakult ki tölcsértorkolata!

Együtt Európában
1.…a) Sorold fel az Európai Unió tagországait!
… 	 1. .................................................................
… 	 2. .................................................................
… 	 3. .................................................................
… 	 4. .................................................................
… 	 5. .................................................................
… 	 6. .................................................................
… 	 7. .................................................................
10
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… 	 8. .................................................................
… 	 9. .................................................................
…
10. .................................................................
…
11. .................................................................
…
12. .................................................................
…
13. .................................................................
…
14. .................................................................

…
…
…
…
…
…
…

15. .................................................................
16. .................................................................
17. .................................................................
18. .................................................................
19. .................................................................
20. .................................................................
21. .................................................................

…
…
…
…
…
…
…

22. .................................................................
23. .................................................................
24. .................................................................
25. .................................................................
26. .................................................................
27. .................................................................
28. .................................................................

… b) A tagországok sorszámait írd be a térképvázlat megfelelő helyére!

… c)	Írd a tagországok neve mellé a fővárosuk nevét is, majd jelöld őket a térképvázlaton a
Földrajzi atlasz Európa országai című térképe segítségével!
2.…a)	Színezd ki a térképvázlaton sárgával az alapító országok, míg kékkel az utolsóként csatlakozott ország területét!
… b)	Melyik az az alapító ország, amelyiknek a területét már nem tudod úgy beszínezni, mint
abban az időben? Miért? .............................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… c) Jelöld a térképvázlatba Maastrichtot!
Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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3.…a) Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
Az Unió zászlaját 1955-ben alkották meg, akkor, amikor az Európai Unió a mai formában még nem is létezett. A máig élő jelkép, az európai népek egységét és hovatartozását
szimbolizálja. A csillagok száma és a tagországok száma között nincs semmiféle összefüggés. A tizenkettes szám ősidők óta a tökéletesség, a teljesség jelképe, ezen felül utal
az év hónapjainak és az óra számlapjának a számaira is. A kör az egység szimbóluma.
…
…
…
…
…

b) Mit szimbolizál az Európai Unió zászlója?
.........................................................................................................................................................
c) Van-e összefüggés a csillagok száma és a tagországok száma között? ..................................
d) Húzd alá a szövegben, miért került be ebben a formában a tizenkettes szám a zászlóba!
e) Karikázd be, mit szimbolizál a kör!

4.…Fejtsétek meg közösen a rejtvényt!
unka

1.

ortm

2.
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3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1. Az Európai Szén- és Acélközösség másik neve.
2. Az Európai Gazdasági Közösség másik neve.
3.	1957-ben itt írtak alá két szerződést.
4.	Itt található az Európai Parlament.
5.	Szervezet, mely garanciát jelent az atomenergia békés célú felhasználására.
6.	Ebben az országban működik az Európai Bíróság.
7.	............... Szerződés: megszünteti a tagállamok közötti határokon az ellenőrzést.
8.	Alapító tag, fővárosa Párizs.
9.	Alapító tag, királyi székhelye Hága.
Nyugat-, Észak- és Dél-Európa

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

10.	Az Unió tagállamainak száma 2002-ben.
11.	Tagjai a tagországok kormányainak miniszterei.
12.	Az Európai Tanács minden tagországa egy bírót delegál ide: Európai ........
13.	Itt folyik az Unió törvényeinek az előkészítése.
14.	Ebben az intézményben a tagországok a népességük arányában kapnak helyet.
15.	Az Európai Unió hivatalos valutája.
16.	1951-ben itt tették az európai egységhez vezető első lépéseket.
17.	1981 óta tag (ő = ö).
18.	1973 óta tag.
19.	Alapító tag, újból egyesült keleti szomszédjával, ma már így nevezzük.
20. Alapító tag, fővárosa Róma.

… Megfejtés: ...........................................................................................................................................
… Mondjátok el szóban, mit tudtok a megfejtésben szereplő fogalomról!

Proj
ek

t

5.…Sorold fel az Unió négy legfontosabb vívmányát!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
6.…Az Európai Unió soros elnökségét a tagállamok félévenkénti váltásban látják el a 2020-ig
előre meghatározott érvényes sorrendben. 2011. január 1-jétől Magyarország töltötte be ezt
a posztot. Dolgozzátok fel projekt keretében mindazt, amit az Európai Unió soros elnökségéről és a magyar elnökség fél évéről feltétlenül érdemes megjegyezni! Készítsétek el a téma
gondolattérképét!
Soros elnökség az Európai Unióban

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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Az Atlanti-óceánra nyitott Nyugat-Európa

.........................-óceán

1.…a)	Írd be a térképvázlatba a Nyugat-Európát határoló tengerek nevét és a partvidékéhez
kapcsolódó bejelölt helyeket!

.........................tenger

2.

.........................
1.
.........................öböl

....................öböl

… b) Írd a pontozott vonalra, mit jelölnek a térképvázlatban a következő számok!
…
1. ................................................................... …
2. ...................................................................
… c)	Keretezd be a térképvázlaton azt a helyet, ami elválasztja a kontinens törzsétől a Brit-szigetet!
2.…a) Mely országok területe nyúlik át a nyugati féltekére? ..............................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b) Indokold meg, miért!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
3.…Mi jellemzi a partvidékét? Egészítsd ki a mondatot!
… Nyugat-Európa partvidéke ..................................................., mert ...............................................,
.................................................. és .......................................................... tagolják.
14

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa

4. a) Írd a tájak neve melletti pontozott vonalra annak a folyamatnak a betűjelét, amelyik a
legnagyobb szerepet játszotta a kialakulásában!
b) Jelöld be a 14. oldalon található térképvázlatba a tájakat a tanult jelöléssel! A pontos jelöléshez használd az atlasz térképeit!
A – gyűrődés

B – vetődés

C – folyók feltöltő munkája

1. Hollandia mélyföldje ...........
5. Pireneusok
...........
2. Alpok
...........
6. Pennine-hegység
...........
3. Francia-középhegység ...........
7. Párizsi-medence
...........
4. Londoni-medence
...........
8. Skót-felföld
...........
c) Húzd alá barnával az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozó tájak nevét!
d) Határozd meg az 5., 8., 1., 3. és a 7. számmal jelölt tájak kialakulásának a sorrendjét!
Kezdd a legrégebbivel! ................................................................................................................
5. A megadott szempontoknak megfelelően jellemezd a diagramon szereplő éghajlatot!
– éghajlat megnevezése: ........................................
– nyara: ...................................................................
– tele: .......................................................................
– csapadék időbeli eloszlása: ................................
– természetes növénytakaró: ................................
– a folyók vízjárása: ...............................................
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6. a) Melyik folyó torkolatára ismersz a vázlatrajz
alapján?
b) Milyen torkolat jellemzi? .................................
..............................................................................
c) Miért? .................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
d) Kövesd végig a Világatlaszban a folyó útját a forrásvidékétől a torkolatig! Nevezd meg
néhány mellékfolyóját!
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. Színezd ki az 1. feladat térképvázlatában azoknak a nyugat-európai országoknak a területét,
amelyek az Európai Unió alapító tagjai között voltak!

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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A gazdasági élet új kihívásai
1. Indokold meg az alábbi állításokat!
… A Fekete-vidék mint történelmi iparvidék jelentősége napjainkra nagymértékben lecsökkent, mert ..........................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… A kikötői ipar jelentősége növekedett, mert .................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Nyugat-Európában a kikötőkbe telepítették az új üzemeket, mert ............................................
… .............................................................................................................................................................
2.…Milyen újabb kihívásokkal kellett szembenézni a nyugat-európai országoknak a gyarmatbirodalom elvesztése után? Egészítsd ki a mondatokat!
… A gyarmatbirodalom elvesztésével a biztos .......................................... jelentős részét is elveszítették. Az olcsó, amerikai és kelet-ázsiai .......................................... nagy tömegben jelentek
meg. Az utóbbi időben előtérbe kerülnek a világpiacon versenyképesebb, jövedelmezőbb,
szakképzett munkaerőt igénylő iparágak, mint például a(z) ....................................... .

Nézz
ut

ána!

3.…Kösd össze az összetartozó fogalmakat!
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„A világ műhelye”

Európa legforgalmasabb kikötője

Fekete-vidék

Az Amerikai Egyesült Államok kivált
a birodalomból.

Rotterdam

Nagy-Britannia

Brit Birodalom
hanyatlásának kezdete

Nagy-Britannia első nehézipari központja

4.…a)	Nézz utána, mely nyugat-európai vállalatok telepedtek le a lakóhelyeden vagy annak a
közelében! Azt is írd le, mivel foglalkoznak!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
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… b) Válassz ki egyet közülük, és jellemezd egy újságcikkben!
...................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Nyugat-Európa szigetországa:
Nagy-Britannia
1.…Írd a térképvázlatba Nagy-Britannia határait!
2.…a)	Nevezd meg a fővárosát!
…
........................................................................
… b)	Jelöld be a térképvázlatba!
… c)	Határozd meg a pontos helyét!
…
.......... sz. ..........˚; .......... h. ..........˚
… d)	Mi a különleges a főváros elhelyezkedésében? ................................................................
…
.........................................................................
3.…Írd a térképvázlatba az ország négy történelmi országrészének a nevét!

.........................tenger

.........................óceán

...................tenger

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

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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4.…Jellemezd az ország intenzív mezőgazdaságát!
… a) Fejezd be a következő mondatokat!
…
A mezőgazdaság vezető ága a(z) .................................................... .
… 	A természeti viszonyoknak köszönhetően elsősorban .......................................................
foglalkoznak.
…
A gyérebb füvű keleti és északi országrészekben a(z) .............................................. jelentős.
…
Történelmi múltra tekint vissza a ............................................................................................ .
…
Azért szorul élelmiszer-behozatalra, mert ................................................................................
…
....................................................................................................................................................... .
… b) Színezd ki a szigetországban termesztett növények tábláit!
árpa
takarmánynövények

szőlő

búza

citrusfélék

burgonya

burgonya

gyümölcsök

rozs
gyapot

5.… Készítsd el Nagy-Britannia kikötői iparának a gondolattérképét!
Nagy-Britannia kikötői ipara

6.…Jelöld be a 17. oldalon található térképvázlatba a következő városokat: Manchester, Leeds,
Birmingham!
… A pontos jelöléshez használd a Földrajzi atlasz Nagy-Britannia és Írország című térképét!
18
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Az Unió éléstára: Franciaország
1.…a) Írd a térképvázlatba Franciaország természetes határait!
… b) Jellemezd a partvonalát!
…
................................................................................
…
................................................................................
…
................................................................................
… c) Nevezd meg a fővárosát!
…
................................................................................
… d) Jelöld be a térképvázlatba!
… e) Határozd meg a pontos helyét!
…
.......... sz. ..........˚; .......... h. ..........˚
… f)	Írd a térképvázlatba a határoló országok nevét!
3.…Mutasd be az éghajlat és a mezőgazdaság közötti kapcsolatot az alábbi táblázat kitöltésével!
Éghajlat

Éghajlat jellemzői

Hol fordul elő?

Termesztett növények

................................. Nyár: hűvös,
csapadékos
Tél: ...........................
...................................

Atlanti-óceán
partvidéke

Takarmánynövények,
...................................
...................................
...................................

Nedves
kontinentális

................................. Búza, .........................
...................................
...................................
...................................

Nyár: ........................
...................................
Tél: ...........................
...................................
A csapadék
eloszlása:
..................................

................................. Nyár: forró, száraz
Tél: enyhe,
csapadékos

................................. ...................................
partvidéke
...................................
...................................
...................................

................................. Nyár: ........................ Alpok, Pireneusok
...................................
Tél: ...........................
...................................
A csapadék eloszlása:
...................................

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

4.…A Földrajzi atlasz Franciaország térképe segítségével jelöld be a térképvázlatba a legfontosabb bányakincsek lelőhelyeit!
Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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5.…Kösd össze az összetartozó fogalmakat!
Párizs

kikötői ipar

Marseille

repülőgépgyártás

Lyon

autógyártás, repülőgépgyártás, kozmetikumok

Toulouse

textilipar

6.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások Franciaországról! Írd az állítások előtti pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... Bevándorlók, elsősorban a volt afrikai gyarmatokról érkeznek.
…
........... A többségében kis- és középparaszti birtokokon korszerű körülmények között
termelnek.
…
........... Energiaszükségletének háromnegyed részét hőerőművekben termelik meg.
…
........... Franciaországban elsősorban a könnyűipari ágazatokat telepítik a kikötőkbe,
ezért a divatipar központjai is itt találhatók.
…
........... Az Európai Unió legnagyobb mezőgazdasági termelője és exportőre.
…
........... A francia vasúti közlekedés világszínvonalú.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!

Proj
ek

t

7.…Készítsetek PowerPointos bemutatót a Cote d’ Azur, mint Franciaország népszerű üdülőövezete címmel!

A jégformálta Észak-Európa

1.

1.…a)	Írd a térképvázlatba, melyik tengerek határolják Észak-Európát!
… b)	Írd a táblázatba, hogy melyik tengertípushoz tartoznak az Észak-Európát határoló
tengerek!
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Tengertípus

Észak-Európát határoló
tenger neve

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

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

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

.........................................
.........................................
.........................................
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2.

3.

… c) Mit jelölnek a térképvázlatban a számok?
…
1. ................................................................... …
…
2. ...................................................................

3. ...................................................................

2.…a) Húzd alá a fjordokra vonatkozó állításokat!
…

 szárazföld belsejébe mélyen benyúlnak – jégkorszaki jég alakította ki – mély tengeröbA
lök – sokszor elágaznak – kikötésre nem alkalmasak – soha nem ágaznak el – a jégkorszak
előtti folyómedrek – lankás partfalak jellemzik – kikötésre alkalmasak – meredek partfalak
jellemzik – alig nyúlnak be a szárazföld belsejébe – sekélyek.

… b) Keress Észak-Európa térképén fjordokat! Írd le néhánynak a nevét! ....................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… c) Figyeld meg, melyik tengerpartszakaszon jellemzőek! ...........................................................
…
Gondolkozz, miért! ......................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
3.…a)	Jelöld be az 1. feladat térképvázlatába Észak-Európa tájait! Használd a kialakulásnak
megfelelő jelölést!
… b)	Húzd alá annak a tájnak a nevét, amelyiken a Finn-tóvidék található! Karikázd be a térképvázlaton a tóvidék területét!
4.…a) Jellemezd Észak-Európa éghajlatát a mondatok kiegészítésével!
…
Norvégia kikötői még a sarkkörön túli területeken sem fagynak be, mert ..........................
…
.........................................................................................................................................................
…
A Skandináv-hegység Norvég-tenger felőli oldalán lényegesen több a csapadék, mert
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
A Botteni- és a Finn-öböl télen hónapokra befagy, mert .......................................................
…
A Skandináv-hegység éghajlatválasztó hegység, mert ............................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b) Egészítsd ki az ábra hiányzó elemeit az utolsó állítás magyarázatának a szemléltetésére!

...................tenger

...................öböl

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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5.…a)	Tanulmányozd a Földrajzi Atlasz Észak-Európa térképét, és figyeld meg, hogy a kontinensrész melyik részén nagyobb a folyók esése!
…
.........................................................................................................................................................
… b)	Végezz összehasonlítást! Tedd ki a relációs jelet!
A Norvég-tengerbe futó folyók esése

A Botteni-öbölbe futó folyók esése

… c) Indokold meg a döntésedet! .......................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… d)	Milyen lehetőségekhez jut ez által a gazdaság?
…
.........................................................................................................................................................

Észak-Európa országai
1.…a)	Írd be a térképvázlatba Észak-Európa országainak a nevét!
… b)	Keresd meg az atlasz segítségével a fővárosok
pontos helyét, és írd a nevüket a térképvázlatba!
2.…a)	Hasonlítsd össze a skandináv országokat! Írd
a felsorolt jellemzők sorszámát az országok
neve melletti pontozott vonalra!
…
Norvégia:.............................................................
…
Svédország: ........................................................
…
Finnország: ........................................................
…
Dánia: .................................................................
… 	
1. Éléstára a déli országrész. 2. Nem tagja az
Európai Uniónak. 3. Tengeri ország. 4. Nagy
esésű folyói villamos energia termelésére alkalmasak. 5. Államformája alkotmányos monarchia. 6. Jelentős fa- és papíripara. 7. A mezőgazdaság vezető ágazata az állattenyésztés.
8. Az olcsó szállítási lehetőség, a tenger közelsége miatt jelentős a hajózás. 9. A parasztok szövetkezetekbe tömörülnek. 10. Külbirtoka
Grönland. 11. Magas az egy főre jutó GDP. 12. Európa jelentős vasérctermelője. 13. Magas
az erdősültsége. 14. Elektronikai ipara fejlett. 15. Tagja az Európai Uniónak. 16. „A tenger
fuvarosa.” 17. Jelentős a halászata. 18. Területének háromnegyedét erdő borítja. 19. Szénhidrogénmezőit az Északi-tenger alatt tárták fel. 20. Híres a gyufagyártása. 21. Jelentős a
halászata. 22. Kiemelkedő a közlekedési eszközök gyártása. 23. Kevés a művelésre alkalmas
területe. 24. A szántók aránya itt a legnagyobb egész Európában. 25. Jelentős a tejipara és a
húsipara. 26. Élelmiszerből behozatalra szorul. 27. Hatalmas vasérc- és energiavagyonnal
rendelkezik.
… b) Húzd alá azt a jellemzőt, amelyik mindegyik észak-európai országra érvényes!
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nka

3.…Készítsetek gondolattérképet az észak-európai országok sajátosságairól!
Csop
ortm
u

Észak-Európa országai

Proj
ek

t

4.…Gyűjtsd össze minél több, Észak-Európában gyártott termék márkanevét!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
5.…A finn Mikulás, Joulu Pukki a lappföldi Korvatonturiból (Fülhegy), egy kis faluból származik. Már december elejétől rénszarvasszánon járja az utcákat. A háza Rovaniemi városközponttól 8 kilométerre, ÉK felé, a repülőtér irányban található, pont az északi sarkkörön.
… R
 epüljetek el képzeletben a Mikuláshoz! Mutassátok be egy leporellón a tágabb hazáját,
Lappföldet!

A Földközi-tengerre néző Dél-Európa
1.…a) Írd be a térképvázlatba, mely félszigetek tartoznak Dél-Európához!

1.

3.
4.
5.

…

6.

2.

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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…
…
…
…
…
…
…
…

b) Írd be a térképvázlatba, melyik tengerek veszik körül!
c) Írd a pontozott vonalra, mely szigeteket jelölik a térképvázlatban a következő számok!
1. ................................................................... …
4. ...................................................................
2. ................................................................... …
5. ...................................................................
3. ................................................................... …
6. ...................................................................
d) Jelöld be a Gibraltári-szorost!
e) Jelöld be a Peloponnészosz-félszigetet!
f) Karikázd be Dalmácia területét!

2.…Mi jellemzi a partvidékét? Egészítsd ki a mondatot!
… Dél-Európa partvidéke ..................................................., mert .....................................................,
................................................ és ................................................ tagolják.
3.…Írd a pontozott vonalra, mely tájakat jelölik a térképvázlatban a következő betűk!
… A: ....................................................................................
… B: .....................................................................................
… C: .....................................................................................
… D: ....................................................................................
… E: .....................................................................................

C

B
A
B
E

B
D

4.…Mi jellemzi az Appennini-félsziget tájait? Írd be a halmazokba a megfelelő számokat!
1. Legmagasabb pontja a szomszédos Franciann
Alp o k
Ap p e i n e k
országban található. 2. Területén számtalan
utóvulkáni működés figyelhető meg. 3. Harmadidőszakban alakult ki. 4. Gleccsertavai
mélyek, hideg vizűek. 5. Kiemelkedését heves
vulkanizmus kísérte. 6. A magasabb területeinek az éghajlata hegyvidéki. 7. Itt található
Európa legmagasabb vulkánja. 8. A fő folyója deltatorkolatú. 9. Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. 10. A hegyekből lefutó folyók
hordalékaikkal töltötték fel. 11. Többnyire
magashegység. 12. Szicíliában is folytatódik.
P ó - sí k s á g
13. Két lánchegység közé ékelődik.
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5.…a)	Nevezd meg a térképvázlatban A-D betűkkel jelölt tájakat!
…
A: ....................................................................
…
B: ....................................................................
…
C: ....................................................................
…
D: ....................................................................
… b)	
Melyik hegységrendszerhez tartoznak a
félsziget lánchegységei?
…
.........................................................................
… c) Húzd alá a röghegység nevét!
… d)	Jelöld a térképvázlatba a Vajdaságot a tanult jelöléssel!

C

A
D

B

Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
A meghatározás alapján ismerd fel, melyik karsztjelenségről van szó!
– Tölcsér alakú bemélyedés: ..............................................
– Tál alakú mélyedés: ..............................................
– A hegy belsejébe beszivárgó víz a hegy lábánál tör felszínre: ..............................................
– Föld alatti üreg, a hegy belsejébe bekerülő víz hatására jön létre: ...........................................
– A hegyek vastag mészkőtömbjein keresztülszivárgó vízből válik ki, a földalatti üregek
mennyezetén: ..............................................
5.…a) Az éghajlati diagramok segítségével hasonlítsd össze a Pó-alföld és Szicília éghajlatát!
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6.…a) Satírozd be az 1. feladat térképvázlatában Dél-Európa legcsapadékosabb területét!
… b) Indokold meg, miért ezt a területet választottad! ....................................................................
…
.........................................................................................................................................................
7.…Adj magyarázatot, miért ilyen éghajlatok jellemzők Dél-Európában!
… – Az Ibériai-félsziget nyugati partjainál a tél enyhe, csapadékos, a nyár hűvös és száraz, a
folyók vízjárása egyenletes, mert .................................................................................................
… ..........................................................................................................................................................
… – Az Adriai-tenger partja Európa legcsapadékosabb tája, mert .................................................
… ..........................................................................................................................................................
… – A Dinári-hegység éghajlatválasztó, mert ...................................................................................
… ..........................................................................................................................................................
… – A félsziget belső területein kevesebb a csapadék, mert ............................................................
… ..........................................................................................................................................................
… – Az Égei-tenger szigetein hosszú, forró és száraz a nyár, mert .................................................
… ..........................................................................................................................................................

A tipikus mediterrán ország:
Spanyolország és Olaszország
1. a) Nevezd meg Spanyolország fővárosát!
…
........................................................................................
… b) Határozd meg a pontos helyét!
…
.......... sz. ..........˚; .......... h. ..........˚
… c) Jelöld be a térképvázlatba!
2.…a) Nevezd meg Olaszország fővárosát!
…
........................................................................................
… b) Határozd meg a pontos helyét!
…
.......... sz. ..........˚; .......... h. ..........˚
… c) Jelöld be a térképvázlatba!
3.…Sorold fel azokat a növényeket, amelyeket mindkét
országban termesztik a mediterrán területeken!
… ............................................................................................
… ............................................................................................
… ............................................................................................
… ............................................................................................
… ............................................................................................
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4.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak a két országról szóló állítások! Írd az állítások előtti pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... Szénhidrogénkészleteik számottevőek.
…
........... Uniós tagországok.
…
........... Spanyolország északi részének nehézipari központját a helyi kőszénre és vasércre
telepítették.
…
........... Mindkét ország jelentős bevételre tesz szert a mediterrán termékek exportjából.
…
........... Mindkét ország fontos bevételi forrása a parafa.
…
........... A menekültkérdést már mindkét országban megoldották.
…
........... Egyre nagyobb jelentőségűek a munkaigényes iparágak, mint pl. az elektronika.
…
........... Mindkét országban felszámolták a munkanélküliséget.
…
........... Mind Spanyolországban, mind Olaszországban előtérbe került a minden igényt
kielégítő üdülőövezetek továbbfejlesztése.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!
5.…a) Mi jellemzi Olaszország kikötői iparát? Egészítsd ki a gondolattérképet!
feketeszén
kevés
bányakincs

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

vasérc
kőolaj

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

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

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

központjai:
...................
...................
...................
...................

… b) Jelöld be a térképvázlatba a gondolattérképben szereplő városokat!
6.…Hasonlítsd össze Olaszország északi és déli országrészét a négyféle kapcsolat segítségével!
… A) Észak-Olaszországra jellemző
… C) mindkettőre jellemző
… B) Dél-Olaszországra jellemző
… D) egyikre sem jellemző
… ........... Tartományai fejlett iparral rendelkeznek.
… ........... Gazdaságában inkább a mezőgazdaság a meghatározó.
… ........... Fő terménye a búza, kukorica és a cukorrépa.
… ........... Korszerű agrotechnikával termelő nagyüzemek jellemzik.
… ........... Parafából világpiacra is termel.
… ........... Termőföldjei rosszabb minőségűek.
… ........... Ma is fontos haszonállat az öszvér és a szamár.
… ........... A korszerű öntözőrendszerek segítségével hatalmas rizstáblákat tudnak elárasztani.
… ........... Elsősorban a szakképzett munkaerőre alapozva fejlesztik az ipart.
… ........... Elmaradottabb az agrotechnika.
… ........... Olajfa-, mandarin-, narancs- és citromligetek díszítik.
… ........... Gépipara kiemelkedő.
… ........... Jelentős bevételi forrás az idegenforgalom.
Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
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7.…A művészetek kedvelőinek millióit vonzzák Velencébe a különböző kultúrtörténeti emlékek. Ki ne hallott volna a csodálatos palotákról, templomokról és a Canal Grandéról?
… Készítsetek olyan PowerPointos összeállítást, ami elkalauzolja a turistákat Velencében! Mutassátok be a város földrajzi jellemzőit is!

A mozgalmas Balkán-térség országai
1.…a) Nevezd meg Horvátország fővárosát!
…
........................................................................
… b) Jelöld be a térképvázlatba!
… c) Határozd meg a pontos helyét!
…
.......... sz. ..........˚; .......... h. ..........˚
2.…a) Nevezd meg Szerbia fővárosát!
…
........................................................................
… b) Jelöld be a térképvázlatba!
… c) Határozd meg a pontos helyét!
…
.......... sz. ..........˚; .......... h. ..........˚

3.…Melyik országra vonatkoznak a következő állítások? Az állítások sorszámát írd az országok
neve melletti pontozott vonalra!
… Szerbia: ..............................................

Horvátország: ..............................................

… 1 . Területén közel félmillió magyar él. 2. Fejlődésnek indult kikötői ipara. 3. Fontos kiviteli cikkei
a mediterrán tengerpartján termelt zöldségfélék és gyümölcsök. 4. Fővárosa Zágráb. 5. Tagja az
Európai Uniónak. 6. Az ország éléstára a Vajdaság. 7. Jelentős iparvárosa a főváros, Belgrád.
8. A színesfémek érceiből számottevő a kitermelés. 9. Keresett turistaparadicsoma Dalmácia.
4.…Kösd össze az összetartozó fogalmakat!
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Dalmácia

Horvátország legnagyobb kikötője

Szerb-érchegység

autonóm terület Szerbiában

Rijeka

számottevő rézkészlettel rendelkezik

Vajdaság

területén szőlőt, olajbogyót, fügét, citrusféléket és zöldségféléket termesztenek
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5.…Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
A Balkán-félsziget délkeleti részén, a Fekete-tenger partján található Bolgár Köztársaság
2007-től tagja az Európai Uniónak. Fővárosa Szófia. Domborzata igen változatos, északi
részén alföldi területek, délen kiterjedt hegyvidék húzódik, óidei rögökkel – Rodope,
Rila – és eurázsiai hegyláncokkal – Balkán-hegység. Tengeri fekvésének köszönhetően
jelentős a tengeri kereskedelme. Fontos kikötője Várna. Az uniós csatlakozás óta hatalmas fejlesztések indultak Bulgária-szerte. Különös hangsúlyt fektetnek a mediterrán
üdülőövezet korszerűsítésére. Ez már a múltban is kedvelt turistaparadicsom volt. Az
odalátogató vendégeket a kellemes éghajlat és a finom, homokos tengerpart mellett nagyon sok kikapcsolódási lehetőséget biztosító, minden igényt kielégítő szállodák sora
várja.
… a) Hol helyezkedik el Bulgária? ......................................................................................................
… b) Húzd alá az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozó hegysége nevét!
… c)	Nevezd meg fontos kikötővárosát! ...................................... A térkép segítségével jelöld be
a 28. oldalon található térképvázlatba!
… d) Milyen éghajlat jellemzi a Fekete-tenger partvidékét?
… e) Húzd alá a szövegben, miért látogatják oly szívesen a turisták Bulgáriát!

Ellenőrizd a tudásodat!
Nyugat-, Észak- és Dél-Európa
1.…Határozd meg Európa kiterjedését!
… Legnyugatabbi pontja:
… .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚.
… Legkeletebbi pontja:
… .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚.
… Mérd meg a tanult módon a kontinens nyugat–kelet irányú kiterjedését! ................ km.
… Legészakabbi pontja:
… .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚.
… Legdélebbi pontja:
… .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚.
… Mérd meg a tanult módon a kontinens nyugat–kelet irányú kiterjedését! ................ km.

I.
I.

II.

II.

III.
III.

VI.

IV.

V.

VI. VI.

2.…Írd a térképvázlatba az Európa partvonalához kapcsolódó földrajzi neveket!
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3.…a)	A gondolattérkép kiegészítésével csoportosítsd Európa tájait kialakulásuk és koruk szerint! Példaként a térképvázlatban ábrázolt tájakat írd!
.......................................

Balti-pajzs
Kaledóniai-hrsz.

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

óidei röghegységek

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

Lengyel-kh.
.......................................
Ural
.......................................
Alpok

lánchegységek

...............................-hrsz

.......................................
.......................................
.......................................
Balkán-hg.

folyók által feltöltött

Román-alföld
.......................................

.......................................
jég által letarolt
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.......................................
Kelet-európai-síkság

… b) Jelöld a vulkánokat a térképvázlatban piros csillaggal!
4.…Mely tájra ismersz a jellemzők alapján?
… – Európát Ázsiától elválasztó harmadidőszaki határhegység: ....................................................
… – Jégkorszaki eredetű tóvidék a Balti-pajzs területén: .................................................................
… – Feltöltött síkság az Appennini-félszigeten: ................................................................................
… – Földrészünk legrégebbi röghegysége Észak-Európában: .........................................................
… – Hullámos felszínű óidei fennsík, melyet kettészel a Kasztíliai-választóhegység:
..........................................................................................................................................................
… – Európa ősi magja a Skandináv-félszigettől a Fekete-tengerig húzódik:
..........................................................................................................................................................
5.…Mely éghajlatokat jelölik a térképvázlatban a római számok?
… I. ....................................................................... … IV. .....................................................................
… II. ..................................................................... … V. ......................................................................
… III. .................................................................... … VI. ....................................................................
6.…Írd be a térképvázlatba a bejelölt folyók nevét!
7.…a) Miért alakult ki a kikötői ipar?
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b) Írd a térképvázlatba a bejelölt kikötők nevének kezdőbetűit!
… c) Válassz egy kikötőt, és jellemezd az iparát!
…
– Kikötő: ........................................................................................................................................
…
– Behozott nyersanyagok: ...........................................................................................................
…
– Odatelepült iparágak: ...............................................................................................................
8.…a) Mely növényeket termesztik a különböző éghajlatokon?
…
– Óceáni éghajlat: .........................................................................................................................
…
– Nedves kontinentális éghajlat: ................................................................................................
…
– Száraz kontinentális éghajlat: ..................................................................................................
…
– Mediterrán éghajlat: .................................................................................................................
… b) A mezőgazdaság mely ága jellemző
…
– a tundrán? ..................................................................................................................................
…
– a tajgán? .....................................................................................................................................
…
– a hegyvidékeken? ......................................................................................................................
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9.…a) Jellemezd a mediterrán üdülőövezeteket az alábbi szempontok szerint:
…
– Európa melyik részén találhatók? ...........................................................................................
…
– Minek köszönhető a kialakulásuk? ........................................................................................
…
......................................................................................................................................................
…
– Milyen típusú fejlesztéseket helyezik előtérben ezeken a területeken? ..............................
…
......................................................................................................................................................
…
– Sorolj fel üdülőövezeteket! ......................................................................................................
…
......................................................................................................................................................
… b) Készítsd el a mediterrán üdülőövezetek gondolattérképét!
Mediterrán üdülőövezetek Európában
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Kelet- és Közép-Európa
A hátságok földje:
Kelet-Európa
A

1.…a)	Írd a térképvázlatba Kelet-Európa tengeri
határait!
… b) Jelöld be a Kola- és a Krím-félszigetet!

B
C

2.…Írd a térképvázlatba a bejelölt folyók nevét!

D
E
F

3.…a)	Mely tájakat jelölik a térképvázlatban a betűk?
…
A: .................................................. Kialakulás szerint: ...............................................................
…
B: ..................................................
................................................................
…
C: ..................................................
................................................................
…
D:...................................................
................................................................
…
E:...................................................
................................................................
…
F: ...................................................
................................................................
… b)	Kialakulásuk szerint mely csoportba tartoznak a bejelölt tájak? A választ írd az a) feladatba!
… c) Írd a térképvázlat megfelelő helyére a Kaszpi-mélyföld tengerszint feletti magasságát!
4.…Válaszd ki és húzd alá a Kelet-európai-síkságra igaz állításokat! Ha nem igaz az állítás, javítsd ki! A javítást írd a feladat alatti pontozott vonalra!
… – Európa legnagyobb részén a Kelet-európai-síkság helyezkedik el.
… – A jégkorszaki jég nagy területen letarolta a tájat.
… – Felszínét számtalan hátság tagolja.
… – A hátságok az előbukkanó ősföld darabjai.
… – A Podóliai-hátságon található a táj legmagasabb pontja.
… – A sok csapadék felhalmozódásának köszönhetően mocsaras részei is vannak.
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
Kelet- és Közép-Európa
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5.…a)	Sorszámaik beírásával jelöld a térképvázlaton
a kelet-európai országokat, majd nevezd meg
a fővárosaikat!
… 		
Főváros:
…
1. Oroszország
..........................................
…
2. Ukrajna
..........................................
…
3. Fehéroroszország ..........................................
…
4. Moldova
..........................................
…
5. Észtország
..........................................
…
6. Lettország
..........................................
…
7. Litvánia
..........................................
… b)	Színezd ki az Európai Unióhoz tartozó KeletEurópai országok területét!

Két kontinens országa: Oroszország
1.…a) Írd a térképvázlatba, mely tengerek határolják Oroszországot!
… b) Írd a térképvázlatba a bejelölt szomszédos országok nevét!
… c) Nevezd meg a fővárosát! ............................................
… d) Határozd meg a pontos helyét! .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚.
… e) Jelöld be a térképvázlatba!

...

....

....

...............................-tenger

....

...
....

E

B

I.

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

....

F

D

III.

E

A
II.

G

H
.......

.......

.......

.......

...

C

.......................
...............................
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2.…a)	Gyakorold a mérést a térképen! Milyen messze van egymástól Oroszország legkeletebbi
és legnyugatabbi, valamint legészakabbi és legdélebbi pontja?
…
Legészakabbi – legdélebbi: .................. km
…
Legkeletebbi – legnyugatabbi: ................. km
… b)	Számold ki az atlasz időzónatérképe alapján, hány óra az időkülönbség a legkeletebbi és
a legnyugatabbi országrészek között! ..................... óra
3.…A gondolattérkép kiegészítésével csoportosítsd a 34. oldalon található térképvázlaton A-H
betűkkel jelölt tájakat kialakulásuk és koruk szerint!
Oroszország tájai

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

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

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

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

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

A: .....................
..........................

C: .....................
..........................

E: .....................
..........................

F: .....................
..........................

H: .....................
..........................

B: .....................
..........................

D: .....................
..........................

G: .....................
..........................

4.…Mely éghajlatokat jelölik a római számok a 34. oldalon található térképvázlatában?
… I. ........................................... II. ........................................... III. ...........................................
5.…Írd a térképvázlatba a tanult folyók nevét!
6.…a) Melyik iparvidékeket jelölik a számok?

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

I.

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

II.
...........................
III.

IV.
...........................
...........................

...........................
V.

Kelet- és Közép-Európa
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I. ................................................................ …
…
IV. ................................................................
II. ................................................................ …
V. ................................................................
…
…
III. ................................................................
… b)	Mely iparágak jellemzők az egyes iparvidékeken? Írd az iparágak sorszámait a térképvázlat megfelelő helyére!

2. hajógyártás

1. precíziós gépgyártás
5. fa- és papíripar

6. vízi erőmű

9. autó- és traktorgyártás

3. vegyipar
7. alumíniumipar

10. vaskohászat-acélgyártás

4. textilipar
8. gépipar

11. repülőgép- és rakétagyártás

… c)	Írd a térképvázlatba a bejelölt városok nevét! A pontos jelöléshez használd az atlasz
Oroszország térképét!
7.…Írd be zöld színnel a 6. feladat térképvázlatának megfelelő helyére a mezőgazdaság terményeinek és állatainak sorszámait!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

A természeti erőforrásokban gazdag Ukrajna
1.…a)	Írd a térképvázlatba, mely országok határolják Ukrajnát!
… b)	Írd be a térképvázlatba az ország természetes határait!
2.…a) Nevezd meg a fővárosát!
…
.............................................................
… b) Határozd meg a pontos helyét!......................
…
.......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
… c) Jelöld be a térképvázlatba!
3.…a) Fejtsétek meg a rejtvényt! A hiányzó információknak nézzetek utána!
ka

1.

mun

2.

Páro
s

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

	  1. Az Ukrajna területén élő magyarok száma folyamatosan ................................. .
	  2. A Kárpáton-túli terület székhelye Ukrajnában.
	  3. A honfoglaló magyarok ezen a hágón keresztül érkeztek a Kárpát-medencébe.
	  4. A ................................. alacsony hágója az Uzsoki-hágó.
	  5. Itt töltötte gyermekkorának jó részét II. Rákóczi Ferenc fejedelem.
	  6. A(z) ..............................-Kárpátok vonulatai húzódnak Ukrajnában.
	  7. A 6. sorban szereplő táj legmagasabb csúcsa.
	  8. II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja.
	  9. Ukrajna fővárosa.
10. A 6. sorban található táj része a(z) ..............................-havasok.
Megfejtés: ......................................................................................................................................

Proj
ekt

… b) Szervezzetek projektet az itt élő magyarság mai életéről!
4.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások Ukrajna mezőgazdaságáról! Írd az állítások
előtti pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... Nehezen tud betörni az európai uniós országok piacaira a mezőgazdaság termékeivel.
…
........... Már az egykori Szovjetuniónak is az éléstára volt.
…
........... Feketeföldjei kiváló minőségűek, de sajnos kis területen jellemzőek.
…
........... A Fekete-tenger környéke a burgonyatermelés központja.
…
........... Szarvasmarha-, sertés- és baromfiállománya egyre kevésbé jelentős.
…
........... Feketeföldjein hatalmas területeken termesztenek gabonaféléket, kukoricát, cukorrépát, burgonyát és napraforgót.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!
5.…a) Készítsd el Ukrajna iparának gondolattérképét!
Ukrajna ipara

… b)	Jelöld a gondolattérképen szereplő városokat a 36. oldal térképvázlatában! A pontos jelöléshez használd az atlasz Kelet-Európa térképét!
Kelet- és Közép-Európa
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A rögvidékekben gazdag Közép-Európa
1.…Írd a térképvázlat megfelelő helyére Közép-Európa tengeri határait!
...........................-tenger

...........................tenger

F
A
B
E

D
C

...........................-tenger

2.…Mi jellemzi az épülő tengerpartot? Egészítsd ki a mondatokat és az ábrát!
...........................

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

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

… A
 .............................................. vizű partokra kifutó hullámok ................................................
sodornak ki a partra, amit a szél ....................................................... rendez. A partról visszacsapódó hullámok valamennyi homokot visszasodornak magukkal, amelyből a part előtt
.............................................. nevezett homokgátakat halmoznak fel. A turzások által elzárt
tengerrészek, .......................................... fokozatosan feltöltődnek. Az ilyen partszakaszokon
a szárazföld területe lassan ............................................. a tenger rovására.
3.…a) Nevezd meg az 1. feladat térképvázlatában betűkkel jelölt tájakat!
A: .....................................
C: .....................................
E: ......................................
B: ......................................
D: .....................................
F: ......................................
… b) Írd be a térképvázlatba a következő tájak nevét!
…
Sváb–Bajor-medence, Lengyel-középhegység, Alpok, Román-alföld
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4.…Hogyan és minek hatására változnak az éghajlat elemei?
… Északról dél felé haladva:
… – a nyári hónapok középhőmérséklete: .........................................................................................
… – a téli hónapok középhőmérséklete: .............................................................................................
… – a csapadék: .....................................................................................................................................
… Oka: ....................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
…
…
…
…
…
…

Nyugatról keletre haladva:
– a nyári hónapok középhőmérséklete: .........................................................................................
– a téli hónapok középhőmérséklete: .............................................................................................
– a csapadék: ..........................................................................................
Oka: .........................................................................................................
...........................-tenger
..................................................................................................................

5.…Melyik folyó torkolatára ismersz a vázlatrajz alapján?
… A folyó neve: ...........................................................................................
… A torkolat típusa: ...................................................................................
… Melyik város épült ide? .........................................................................
6.…Írd az 1. feladat térképvázlatába a bejelölt folyók nevét!

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

Fejlődésbeli különbségek Közép-Európa országaiban
1.…Írd a térképvázlatba a közép-európai országok nevét!

Kelet- és Közép-Európa
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2.…Fejtsétek meg a rejtvényt!
nka

1.

Páro
s mu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1. A II. világháború befejeztével a térséget két .............re bontották.
2. Korunk fontos jelensége, annak a következménye, hogy az emberek elveszítik munkahelyüket.
3. Közép-európai ország, fővárosa Prága.
4. Kelet- és Délkelet-Európa államaiban ennek az országnak a mintájára szervezték át a
gazdasági életet a II. világháború után.
5. A két világháború nagy gazdasági ...........t jelentett a térség országainak.
6. A megadott időszakra előirányozza a termelés mennyiségét, a fejlesztések ütemét, amit
mindenáron végre kell hajtani.
7. A háború után Európa nyugati fele innen kapott hatalmas támogatást.
8. Közép-európai ország, fővárosa Bécs.
9. Kölcsönös Gazdasági Segítség .................
10. A kelet-közép-európai országok a rendszerváltást követően – a tervgazdálkodás helyett
– erre tértek át.
11. A KGST-országoknak nem volt egységes árrendszerük, az árak nem igazodtak a(z)
............... (o = ó).

… Megfejtés: ............................................................
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Milyen változást hozott a kelet-közép-európai országok életében?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3.…Készíts gondolattérképet a rendszerváltást követő évek változásairól!

Nézz
ut

ána!

A rendszerváltást követő évek változásai a kelet-közép-európai országokban

4.…a) Hol járunk? Határozd meg a megadott koordináták alapján!
…
É. sz. 52˚ 24’; k. h. 13˚ 04’: ................................
… b) Nézz utána, miről nevezetes ez a földrajzi hely!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................

Európa gazdasági nagyhatalma
1.…Egészítsd ki a mondatot!
… 
Németország, mivel fővárosa is tartományi rangot kapott, 15 + 1 tartományból álló
.................................. állam. A lakosság nagy része ........................................., de sok a külföldi
............................................. is. Németország 1990-ben a(z) ..................................................... és
a(z) .......................................... egyesítésével alakult újjá. Fővárosa ismét: ................................. .
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2.…a)	
Írd a térképvázlatba Németország
természetes határait és a határoló
országok nevét!
… b)	Mit jelöl a térképvázlaton az 1-es
szám? ..................................................

1.

3.…a)	Írd a térképvázlatba a bejelölt tájak
nevét!
… b)	Jelöld be a térképvázlatba a tanult
módon: Fekete-erdő, Alpok, SvábBajor-medence, Germán-síkság!
… c)	Írd a térképvázlatba a bejelölt folyók
nevét!
… d)	Húzd alá barnával az óidei képződmények nevét!
… e)	Karikázd be kékkel annak a tájnak
a nevét, amelynek kialakulásában
fontos szerepet játszott a jégkorszaki jég!

4.…Írd a tájak neve mellé a termesztett növények sorszámát!
1.

…
…
…
…

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

8.

Germán-alföld: .................................................................................................................................
Rajna völgye: .....................................................................................................................................
Sváb-Bajor-medence: .......................................................................................................................
Alpok: .................................................................................................................................................

5.…a)	Írd a térképvázlatba a bejelölt városok nevét! A pontos jelöléshez használd az atlasz Közép-Európa térképét!
… b)	Mely iparágak jellemzők a térképvázlatba bejelölt városokban? Írd az iparágak sorszámait a térképvázlat megfelelő helyére!
1. gépgyártás
4. repülőgépgyártás
7. vaskohászat-acélgyártás
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2. kőolaj-finomítás
5. hajógyártás
8. színesfémkohászat

3. alumíniumkohászat
6. optikai ipar
9. autógyártás

6.…Készítsd el a Ruhr-vidék megváltozott gazdasági életének gondolattérképét!
Ruhr-vidék gazdasági élete

7.…a)	A keresőhálózat segítségével keresd meg a térképen Regensburgot! Képzeletben hajózz
visszafelé a Dunán az első bal oldali mellékfolyóig! Ezen addig folytasd az utadat, amíg a
Lajos-csatornáig nem érsz, innen vezesd ki a hajót az Északi-tengerre!
… b) Írd le az útvonalat! Regensburg - ...............................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................

Proj
ek

t

8.…Szervezzetek projektet, és mutassátok be milyen változásokon ment keresztül Berlin, amióta az ország újraegyesítését követően ismét Németország fővárosa lett!

A Balti-tenger felé nyitott
ország: Lengyelország
1.…a)	Írd a térképvázlatba, mely országok
határolják Lengyelországot!
… b)	Írd be a térképvázlatba az ország természetes határait!

..

......

.....
......

ger
ten
.
.
.
.....

2.…a) Nevezd meg az ország fővárosát!
…
.................................................................
… b) Határozd meg a pontos helyét!
…
.......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
… c) Jelöld be a térképvázlatba!
Kelet- és Közép-Európa
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3.…a) Írd a térképvázlatba a bejelölt tájak nevét!
… b) Jelöld be a térképvázlatba a tanult módon a Lengyel-síkságot és Sziléziát!
4.…Kösd össze az összetartozó fogalmakat!
Lengyel- középhegység

sok száz tó és hatalmas mocsárvidék

Odera völgye

Kárpátok

Lengyel-tóhátság

Variszkuszi-hegységrendszer része

Magas-Tátra

Szilézia

5.…Írd az 1. feladat térképvázlatába a bejelölt folyók nevét!
6.…Melyik folyó torkolatát ismered fel a vázlatrajzon? Pótold a hiányzó fogalmakat a térképvázlatba!
.............................
.............................

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

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

7.…a) Ismerd fel a városokat a felsorolt jellemzőik alapján!
…
1. A „lengyel Manchester”: .........................................................................................................
…
2. Itt üzemel Lengyelország legnagyobb kőolaj-finomítója: ...................................................
…
3. Felső-Szilézia hatalmas vaskohászati központja: .................................................................
…
4. Tengeri kikötő a Visztula torkolatánál: .................................................................................
…
5. Híres sóbányája van: ................................................................................................................
… b) Írd a sorszámaikat az 1. feladat térképvázlatába a megfelelő városkarika mellé!
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Az óidei hegységekkel övezett Csehország
1.…Írd a térképvázlatba, mely országok határolják Csehországot!
A

B
E
C

D

F

2.…a) Nevezd meg a fővárosát! .................................................................
… b) Határozd meg a pontos helyét! .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
… c) Jelöld be a térképvázlatba!
3.…a) Nevezd meg a térképvázlatba bejelölt tájakat!
		 A: ..................................... 		 C: ..................................... 		 E: ......................................
		 B: ...................................... 		 D: ..................................... 		 F: ......................................
… b) Színezd barnára az óidei vonulatokat!
4.…Mi jellemzi Csehország éghajlatát? Egészítsd ki a mondatokat!
… Éghajlata .........................................., mely a medencékben .........................................., mert itt
jobban érvényesül a(z) ............................................... hatás. A .................................................- és
a(z) .........................................-medence szárazabb területek.
5.…Írd a térképvázlat megfelelő helyére a termesztett növények sorszámát!
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6.…a) Mi jellemzi a komló növényt?
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b) Hogyan hasznosítják?
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................

Nézz
ut

ána!

1.
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7.…a) Hasonlítsd össze Lengyelország és Csehország iparát a négyféle kapcsolat segítségével!
…
A) Lengyelországra jellemző
…
C) mindkettőre jellemző
…
B) Csehországra jellemző
…
D) egyikre sem jellemző
…
........... Számottevő ásványi nyersanyagvagyonnal rendelkezik.
…
........... Felső-Sziléziában található Európa egyik legnagyobb összefüggő szénvidéke.
…
........... Világviszonylatban is említésre méltó kéntelepei vannak.
…
...........	Grafit- és kaolinbányászatára történelmi iparágak, a ceruza- és a porcelángyártás
települt.
…
........... Híres gyógyfürdője Karlovy Vary.
…
........... Az Európai Unió tagja.
…
........... Hatalmas vaskohók működnek Katowicében.
…
........... Nő a kikötői ipar jelentősége.
…
........... Csatlakozott az eurózónához.
…
........... Kohászatának legnagyobb központja Ostrava és környéke.
…
........... A híres Škoda-gyár az ország legnagyobb ipari üzeme.
…
........... Volt szocialista ország.
…
........... A legnagyobb kőolaj-finomítója Płockban üzemel.
… b)	Jelöld be a térképvázlatba a feladatban szereplő városokat! A pontos jelöléshez használd
az atlasz Közép-Európa térképét!

Európa legmagasabb hegysége: az Alpok
1.…Melyik hegységrendszer tagja az Alpok? .......................................................................................
2.…Keresd meg az Alpok térképen, majd olvasd le az alábbi csúcsok magasságát!
… Mont Blanc: ............ m
Matterhorn: ............ m
… Jungfrau:
............. m
Zugspitze: ............ m
3.…a) Egészítsd ki az Alpok kialakulásáról készített vázlatrajzot!
… b) Rajzold be a geológiai erők irányát!
… c) Milyen típusú kőzetlemezek találkoznak?.................................................................................
....................................

......................... lemez
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......................... lemez

Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
… d) Mitől függ a hegységek szerkezete? ......................................................................................
…
....................................................................................................................................................
… e) Mi határozza meg a hegységek formakincsét? ....................................................................
…
....................................................................................................................................................
4.…Sorold fel, milyen formákat hozott létre az Alpokban a jégkorszaki jég!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
5.…a)	Jellemezd az Alpok éghajlatát az éghajlati diagram segítségével!
…
A nyári hónapok középhőmérséklete: ..................
˚C
20
…
A téli hónapok középhőmérséklete: .....................
…
Az évi hőingás: ........................................................
10
…
A csapadék mennyisége: ........................................
… b)	Miben különbözik a medencék és a völgyek éghaj- 0
lata?
–10
…
....................................................................................
…
....................................................................................
I. II. III. IV.
…
....................................................................................

mm
200

150

100

50

V. VI. VII.VIII. IX. X. XI. XII.

0

Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Írd be a vázlatrajzba az Alpok magassági növényöveit!
Miért övezetes a növényzet a magashegységekben? ................................................................
.........................................................................................................................................................

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
......................
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6.…Készíts gondolattérképét az Alpok természeti erőforrásainak a kiaknázásáról!
A természeti erőforrások kiaknázása az Alpokban

Nézz
után
a!

7.…Indokold meg az alábbi állításokat!
… Nagy veszélyt jelent a lavina, mert .................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Az Alpok vízhálózata sűrű, mert ....................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… A hóhatár északon kissé lejjebb ereszkedik, mert ........................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Az Alpok folyói bővizűek, mert ......................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… A lakosság elsősorban a folyóvölgyekben, a medencékben és az alacsonyabb részeken települt le, mert .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
… Nézz utána az „alm” kifejezésnek! .................................................................................................
… .............................................................................................................................................................

Hazánk nyugati szomszédjai: Ausztria és Szlovénia
1.…a) Írd a térképvázlatba, mely országok határolják Ausztriát!
… b) Színezd be a magyarlakta területeket!
… c) Jelöld be a térképvázlatba a Grazi- és a Bécsi-medencét!
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… d) Írd a térképvázlatba a bejelölt városok nevét!
… e) Húzd alá az ország fővárosának a nevét!
… f) Határozd meg a főváros pontos helyét! .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚

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

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

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

2.…Sorold fel Ausztria bányakincseit! ..................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
3.…Mi jellemzi az iparát? Egészítsd ki a mondatokat!
… Ausztria iparában a(z) ............................. ágazatok vannak túlsúlyban. A ..................................
. a Mura mentén, a(z) ........................................... közelében vannak. ................................... van
az ország legkorszerűbb vas- és acélkombinátja. Jelentős a gépgyártás ..................................,
............................................. és ............................................. . Fejlett ..............................................
elsősorban a hazai kálisót dolgozza fel.
4.…a) Melyik a mezőgazdaság vezető ágazata? ...................................................................................
… b) Indokold meg szóban, miért!

Nézz
ut

ána!

5.…Nézz utána, kinek a tiszteletére rendezik meg a Salzburgi Ünnepi Játékokat! Gyűjts információkat a következő fesztivál programjáról!
6.…a)	Írd be a térképvázlatba, mely országok határolják Szlovéniát!
… b) Mit jelölnek a számok a térképvázlaton?
…
1. ................................................................
…
2. ................................................................
… c) Jelöld be az ország fővárosát!
… d) Színezd be a magyarlakta területeket!
… e)	Jelöld be a térképvázlatba az Alpok és a Dinári-hegység vonulatait a tanult módon!

1.
2.
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nka
Páro
s mu

7.…Fejtsétek meg a rejtvényt Szlovéniáról! A hiányzó információknak nézzetek utána!
… 1. Grazon keresztül az Alpokból érkező folyója (u = ü).
… 2. Az Adriai-tenger partján húzódó, Szlovénia területéről induló lánchegység.
… 3. A kopár hegyi legelőkön tartják (u = ü).
… 4. Szlovénia fővárosa.
… 5. A Dráva–Mura közén termelt fontos gyümölcsféle.
… 6. Capo d’Istria (o = ö).
… 7. Legmagasabb pontja (2863 m).
… 8. A domborzati viszonyok miatt folyói ...................... gazdagok.
… 9. Fő gabonanövénye.
… 10. Jelentős a(z) ......................... érceinek kiaknázása.
… 11. Fejlett könnyűipari ágazata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

…
…
…
…
…

Megfejtés: ......................................................................................
Mi jellemzi? .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Miért jelentős Szlovénia gazdasági életében? ................................................................................
.............................................................................................................................................................

Proj
ek

t

8.…Készítsetek PowerPointos bemutatót a Szlovénia barlangjai címmel!

Hegykoszorú Európa közepén: a Kárpátok
1.…a) Melyik hegységrendszer tagja a Kárpátok?
…
.........................................................................................................................................................
… b) Jelöld be a térképvázlatba a hegység részeit!
… c) Nevezd meg a legmagasabb csúcsát! Jelöld be a térképvázlatba!
…
A Kárpátok legmagasabb csúcsa: .................. m
…
Határozd meg a pontos helyét! .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
…
Az Alpok legmagasabb csúcsa: .................. m
…
A Kárpátok és az Alpok legmagasabb pontja közötti különbség: .................... m
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2.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások a Kárpátokról! Írd az állítások előtti pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... A hegység minden tagja vulkáni működés során jött létre.
…
........... Hazánk hegységei is a Kárpátokhoz tartoznak.
…
........... A vulkáni területein ma már nincs utóvulkáni tevékenység.
…
........... Vonulatai alacsonyabbak az Alpokéinál, ezért felszínét másként alakították a külső
erők.
…
........... A jég alakította formakincse kisebb területre korlátozódik.
…
........... A Kárpátokban a gyephavas ugyanolyan növénytársulás, mint az Alpokban a havasi rétek.
…
........... A Kárpátok erdőirtásai nem befolyásolják az árvizek kialakulását.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!
3.…a) Hová ömlenek a Kárpátok folyói? ..............................................................................................
… b) Írd az 1. feladat térképvázlatába a tanult folyók nevét!
4.…a)	Készítsd el az évi középhőmérséklet görbéjét a vázlatban megadott adatok alapján!
… b)	Hol a legalacsonyabb a hőmérséklet? .............................................
…
Indokold meg, miért! ...................
…
..........................................................
…
..........................................................
…
..........................................................

7,5

8,5

1400

600

k. h. 22˚

6,5

8,3
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2
1
0
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0
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1000
0
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… c)	Készítsd el az évi csapadékmennyiség oszlopdiagramját a vázlatban megadott adatok
alapján!
… d) Hol a legalacsonyabbak az értékek? ...........................................................................................
…
Indokold meg, miért! ..................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… e) Jellemezd szóban a hegyvidék éghajlatát a két grafikon összehasonlításával!
… f) Mi a különbség az Alpok és a Kárpátok természetes növényzete között?
5.…a) Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
2004 telén egy hatalmas szélvihar több ezer hektáron tarolta le az erdőt a Magas-Tátrában. Ehhez hasonló pusztításokat már ezelőtt és azóta is megéltek az itteni erdők.
A lejtőkön helyenként 200 km/óra fölötti sebességgel lezúduló főn típusú szél során, a
néhol gyökerestül kicsavart fák úgy döntik ki egymást, mint a megindult dominósor.
A Magas-Tátrában, akárcsak a többi magashegységben, rendszeresen tombolnak óriási szélviharok. Ez természetes és megszokott jelenség errefelé. A hatalmas szélviharok
miatti pusztítás azonban nem nevezhető annak. Ezek egyértelműen az emberi beavatkozásoknak köszönhetőek.
A múltban a pásztorok hatalmas területeken irtották ki a fenyveseket, hogy a legelőik nagyságát növeljék. Szükségük volt a legeltethető területekre az egyre szaporodó marhacsordáik és juhnyájaik számára. A 19. század végéig a tátrai fenyveseket
nagyrészt a mélygyökérzetű, lassú növekedésű, de nagyon szívós jegenyefenyő alkotta.
Később ezeket az erdőségeket kivágták, és a helyükre a sokkal gyengébb gyökérzetű,
de gyorsan növő lucfenyőt telepítették be gazdasági okokból. Mivel az egy fafajból álló
és körülbelül ugyanolyan korú erdőségek hihetetlen mértékben sínylik meg ezeket a
szélviharokat, az elkövetkező években is feltételezhetően hasonló pusztításokkal számolhatnak a szakemberek a tátrai fenyőerdőkben.
…
…
…
…
…

b) Húzd alá a szövegben kék színnel, milyen típusú szél pusztított a Magas-Tátrában!
c) Minek köszönhető ez a hatalmas pusztítás? .............................................................................
.........................................................................................................................................................
d) Karikázd be az őshonos fenyő nevét!
e) Húzd alá a szövegben piros színnel, az „új telepítésű” fenyő jellemzőit!

Északi szomszédunk: Szlovákia
1.…a)	Írd be a térképvázlatba, mely országok határolják Szlovákiát!
… b)	Húzd meg kékkel a schengeni határokat!
… c) Jelöld be az ország fővárosát!
… d) Határozd meg a főváros pontos helyét!
…
.......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
… e) Színezd be a magyarlakta területeket!
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A

B

2.…a) Színezd a térképvázlaton zöldre a Szlovák-alföld és a Csallóköz területét!
… b) Mit jelölnek a térképvázlatba beírt betűk?
…
A: ..............................................................................
…
B: ..............................................................................
3.…Írd a térképvázlatba a bejelölt folyók nevét!
4.…Írd be a térképvázlat megfelelő helyére a legfontosabb termesztett növények és tenyésztett
állatok számát!
1.

2.

3.
8.

4.
9.

5.
10.

6.

7.

11.

5.…a) Írd a térképvázlatba a bejelölt városok nevét!
… b) Írd a városok neve mellé a legjellemzőbb iparágak betűjelét!
A: vegyipar

B: élelmiszeripar

D: elektronikai ipar

C: vaskohászat-acélgyártás

Proj
ek

t

6.…Mutassátok be a Felvidék földrajzi jellemzőit! Készítsetek képzeletbeli riportot itt élő magyarokkal!
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Közép- és Kelet-Európa határán: Románia
1.…a)	Írd be a térképvázlatba, mely
országok határolják Romániát!
… b)	
Jelöld be a térképvázlatba az
ország fővárosát!
… c)	Színezd be a magyarlakta területeket!
… d)	Jelöld be a térképvázlatba Erdély kulturális fővárosát!
2.…a)	Mely tájakat jelölik a térképvázlatba beírt betűk?
…
A: .................................................
…
B: .................................................
…
C: .................................................

C
B

A

… b)	Jelöld a térképvázlatban a Déli-Kárpátokat, az Erdélyi-középhegységet és Moldovát a tanult módon!
3.…Indokold meg az alábbi állításokat!
… A Kárpátok láncain belül nedves kontinentális éghajlat alakult ki, mert ..................................
… .............................................................................................................................................................
… A hegyvidéktől keletre és délre inkább a száraz kontinentális éghajlat jellemző, mert ...........
… .............................................................................................................................................................
… A Kárpátok magasabb részei csapadékosak, mert .......................................................................
… .............................................................................................................................................................
… A hegységek közé zárt medencék szárazabbak, mert ..................................................................
… .............................................................................................................................................................
4.…Írd a térképvázlatba a bejelölt folyók nevét! Hívd segítségül Románia domborzati térképét!
5.…Kösd össze a városok nevét a rájuk jellemző iparággal!
Bukarest
Galaţi
Ploiesţi
Brassó
Temesvár
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kőolaj-finomítás
gépgyártás
vaskohászat

6.…Készíts gondolattérképét Románia mezőgazdaságáról!

Nézz
ut

ána!

Románia mezőgazdasága

7.…Nézz utána, milyen történelmi és irodalmi vonatkozásai vannak Aradnak és Nagyváradnak!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Milyen szerepet tölt be Marosvásárhely a mai erdélyi magyarság életében?
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
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Ellenőrizd a tudásodat!
Amit Kelet- és Közép-Európáról eddig tanultunk
1.…Írd a térképvázlatba Kelet-Európa északi partvonalához kapcsolódó földrajzi neveket!

A
B

D
C

2.…a) Közép-Európa mely tájait jelölik a térképvázlatban a betűk?
…
A: .................................................................. …
C: ..................................................................
…
B: .................................................................. …
D: ..................................................................
… b)	Jelöld be a térképvázlatba a Germán-síkságot, a Szudétákat, a Magas-Tátrát, a Románalföldet és az Erdélyi-medencét a tanult módon!
… c)	Ismerd fel a tájakat jellemzőik alapján! Helyezd el betűjelüket a térképvázlat megfelelő
helyére!
…
E: A Kárpátok ívein kívül elhelyezkedő romániai löszvidék.
…
F: A Visztulától keletre található táj, a morénahalmok közötti mélyedéseit tavak töltik ki.
…
G: Az Alpok déli részén elhelyezkedő táj, melyet a Mura szel ketté.
… d) Húzd alá kékkel a jég hordaléka által feltöltött tájak nevét!
… e) Karikázd be barnával az óidei rögöket!
3.…Húzd alá annak a földrajzi helynek a nevét, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold meg
szóban a döntésedet!
… Alföld – Lengyel-síkság – Román-alföld
… Hargita – Szudéták – Mátra
… Érchegység – Szudéták – Magas-Tátra
… Gerlachfalvi-csúcs – Zugspitze – Matterhorn
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4.…Hasonlítsd össze az Alpok és a Kárpátok jellemzőit a négyféle kapcsolat segítségével!
… A) Alpokra jellemző
… B) Kárpátokra jellemző
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

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

… C) mindkettőre jellemző
… D) egyikre sem jellemző

 agashegység.
M
A Variszkuszi-hegységrendszer tagja.
A kialakulásában jelentős szerepet játszott a vulkanizmus.
Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja.
Kialakulása a középidei kéregmozgásokkal indult.
A növényzet a magassággal övezetesen alakult.
Számtalan gleccsere hozza a jéggé fagyott hótömeget a hóhatár alatti területekre.
Folyóinak a vízutánpótlását a csapadék mellett a gleccserek olvadékvize biztosítja.
Jellegzetes növénytársulása a gyephavas.
A jég alakította formakincse kisebb területre korlátozódik.

5.…Mi jellemzi Közép-Európa éghajlatát? Nevezd meg a halmazokat, majd írd a megfelelő helyre a jellemző sorszámokat!
..........................................

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

… 1 . Hűvös nyár. 2. Egyenletes csapadékeloszlás. 3. Forró nyár. 4. Egyenetlen csapadékeloszlás.
5. Hideg tél. 6. A legtöbb csapadék nyár elején esik. 7. Korábban köszönt be a tél, és tovább
tart. 8. Meleg nyár. 9. Nagyon kevés csapadék. 10. Sok csapadék.
6.…Mi jellemzi Kelet- és Közép-Európa mezőgazdaságát? Egészítsd ki a táblázatot!
Mezőgazdaság
(növények, állatok)

Táj

Nedves kontinentális

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

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

Száraz kontinentális

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

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

Hegyvidéki

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

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

Éghajlat
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7.…a) Írd a felsorolt városok neve mellé a legjellemzőbb iparágak nevét!
…
Hamburg: ......................................................................................................................................
…
Linz: ...............................................................................................................................................
…
Plzeň: .............................................................................................................................................
…
Kassa: .............................................................................................................................................
…
Stuttgart: ........................................................................................................................................
…
Katowice: .......................................................................................................................................
…
Płock: .............................................................................................................................................
…
Gdańsk: .........................................................................................................................................
…
Ploiesţi: ..........................................................................................................................................
…
Temesvár: ......................................................................................................................................
…
Graz: ..............................................................................................................................................
…
Odessza: ........................................................................................................................................
… b) Jelöld be a városokat a térképvázlatba!

… c) Válassz ki egy várost a felsoroltak közül, és határozd meg a földrajzi helyzetét!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
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A Kárpát-medencevidék és hazánk
természeti viszonyai
A Kárpát-medence közepén
1.…a) Írd a térképvázlatba a szomszédos országok nevét!

… b) Húzd alá az uniós országok nevét!
… c) Húzd át kék színnel a schengeni határokat!
… d)	Jelöld a térképvázlatba a természetes határt képező folyókat! Arra a folyószakaszra írd rá
a nevet, ahol a határt képezi!
2.…a) Határozd meg hazánk kiterjedését!
…
Legnyugatabbi pontja: ........................................................ .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
…
Legkeletebbi pontja: ....................................................................... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
…
Mérd meg a tanult módon az ország nyugat–kelet irányú kiterjedését! ........................ km
…
Legészakabbi pontja: ........................................................... .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
…
Legdélebbi pontja: ............................................................... .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
…
Mérd meg a tanult módon az ország nyugat–kelet irányú kiterjedését! ........................ km
… b) Jelöld a térképvázlatba az a) feladatrészben meghatározott pontokat!
3.…Jelöld be a térképvázlatba hazánk nagy tájait!

A Kárpát-medencevidék és hazánk természeti viszonyai
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4.…Olvasd le Magyarország domborzati térképéről, melyik tájunk nyúlik át a szomszédos országokba!
… Szlovákiába: .......................................................................................................................................
… Ukrajnába: .........................................................................................................................................
… Romániába: .......................................................................................................................................
… Szerbiába: ...........................................................................................................................................
… Horvátországba: ................................................................................................................................
… Szlovéniába: .......................................................................................................................................
… Ausztriába: .........................................................................................................................................
5.…Indokold meg az alábbi állításokat!
… A Kárpát-medence tökéletes medence, mert ................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Hazánk szárazföldi ország, mert, ....................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Magyarország medencejellegű ország, mert .................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Magyarország jelentős tranzitország, mert ...................................................................................
… .............................................................................................................................................................

A Kárpátok ölelte táj: a Kárpát-medencevidék
1.…Mely tájegységeket jelölik a betűk a térképvázlatban?
A: ..........................................
C: ...........................................
B: ...........................................
D: ..........................................

E: ...........................................
F: ...........................................

C
............... mm
............... ˚C

F

............... mm
............... ˚C

............... mm
............... ˚C

E

D

A

............... mm
............... ˚C

B
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2.…Húzd alá annak a tájnak a nevét, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold meg szóban a
döntésedet!
… Gyalui-havasok – Bihar-hegység – Hargita
… Dunántúli-középhegység – Északi-középhegység – Erdélyi-középhegység
… Érchegység – Szudéták – Magas-Tátra
3.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások a Kárpát-medencevidékről! Írd az állítások
előtti pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... A medencevidék nyugati medencéjében található a Kisalföld.
…
........... Az Erdélyi-medencét a Keleti- és a Déli-Kárpátok, valamint az Északi-középhegység fogja közre.
…
........... Az Erdélyi-középhegység nem tartozik a Kárpátok vonulataihoz.
…
........... Az Erdélyi-középhegység igazi mészkőhegység, így felszínén csak karsztos formakincs található.
…
........... A Kárpát-medencevidék talapzatát óidei, megsüllyedt kristályos vonulat képezi.
…
........... Az Erdélyi-medence ma már változatos felszínű dombvidék.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!
4.…a)	Írd a térképvázlat megfelelő helyére a hiányzó évi középhőmérsékleti és csapadékértékeket az időjárási térképek segítségével!
… b) Milyen hatás következtében alakulnak így az időjárás elemeinek értékei?
…
.........................................................................................................................................................
5.…Írd a térképvázlatba a tanult folyók nevét!
6.…a)	Gondolkozz! Van-e különbség a földcsuszamlás és a suvadás között? Indokold meg a
válaszodat!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b)	Színezd be a térképvázlatban azt a tájat, amelyikre a legjellemzőbb a suvadás a Kárpátmedencében!

Proj
ek

t

7.…Járjátok be képzeletben a történelmi Erdélyt! A természeti és a kultúrtörténeti nevezetességeiről készítsetek PowerPointos bemutatót a Király-hágón túl címmel!
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Hazánk legalacsonyabban fekvő tája
1.…Írd a térképvázlatba, mely nagytájak határolják az Alföldet!

2.…a)	Jelöld be a térképvázlatba az Alföld legalacsonyabban és legmagasabban lévő pontját Magyarország domborzati térképének a segítségével!
… b) Határozd meg az Alföld legalacsonyabban és a legmagasabban fekvő pontjának helyét!
…
Legalacsonyabb pontja: ........................................... .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
…
Legmagasabb pontja: ........................................... .......... sz. ..........˚; .......... h ..........˚
3.…a)	Írd a pontozott vonalra, kialakulásuk szerint milyen típusú tájakat ismerünk az Alföldön!
…
......................................................... : .........................................................
…
......................................................... : .........................................................
…
......................................................... : .........................................................
… b) Jellemezd az Alföld különböző kialakulású tájait a sorszámok beírásával!
… 	1. A jégkorszak idején alakultak ki. 2. Pesti-síkság. 3. Környezetükből kiemelkedő felszínformák. 4. Az Alföld legfiatalabb tájai. 5. Futóhomokvidékek jellemzik. 6. Hajdúság. 7. Mátraalja. 8. Az Alföld legalacsonyabban fekvő részei. 9. Kiváló minőségű termőtalaj alakult
ki rajta. 10. Nyírség. 11. Kialakulásában a folyók és a szél játszotta a főszerepet. 12. Kiskunság. 13. Dráva-mellék. 14. Területüket a rendszeres áradások egyengetik. 15. Jászság.
16. Felszínük a legegyhangúbb.
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4.…Húzd alá annak a tájnak a nevét, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold meg szóban a
döntésedet!
… Nagykunság – Mezőföld – Hortobágy
… Bodrogköz – Jászság – Pesti-síkság
… Pesti-síkság – Hegyalja – Maros-Körös köze
5.…Jelöld a térképvázlatban a magad választotta jelekkel a feladatokban szereplő alföldi tájakat!
6.…Írd be a térképvázlatba azoknak a folyóknak a nevét, amelyeket az Alföldön vesz fel a Duna
és a Tisza!

A Kisalföld. A Dunántúli-domb- és hegyvidék
1.…a)	Írd a térképvázlatba a Kisalföldet határoló
nagytájak nevét!
… b)	Írd a térképvázlatba a bejelölt folyók nevét!

C

Páro
s

mun

ka

2.…a)	Mit jelölnek a térképvázlatban a betűk?
…
A: .......................................................
…
B: .......................................................
… b)	Jelöld a térképvázlatban a Hanságot, a Mosoni-síkságot és a Szigetközt!

A

B

3.…a)	Fejtsétek meg a rejtvényt! A hiányzó információknak nézzetek utána!
…
1. A Kisalföld folyók által ...... síkság.
…
2. Ekkor alakult ki a Marcal-medence.
…
3. A Fertő-vidék mint osztrák-magyar tájegyüttes került a(z) ... világörökségei közé.
…
4. A Szigetköz a Duna által összehordott ...... .
…
5. A táj védett területe a(z) .... Nemzeti Park.
…
6. Eurázsia legnyugatibb szikes tava.
…
7. A Kisalföld központi része. ......-medence.
…
8. A Kisalföld mai képének formálásában is elsősorban a ….. játsszák a főszerepet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…

Megfejtés: ....................................................................
A Kárpát-medencevidék és hazánk természeti viszonyai
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… b) Írjatok példákat a megfejtésben szereplő fogalomra!
…
.........................................................................................................................................................
… c) Jelöljétek be a példákat a térképvázlatba Magyarország domborzati térképe segítségével!
… d) Válasszátok ki a b) feladatrészben szereplő egyik példát, és írjatok róla rövid ismertetőt!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
4.…a)	Jelöld a térképvázlatban a dombvidék részeit!
… b)	Mely tájakat jelzik a betűk a térképvázlatban?
…
A: .....................................................
…
B: .....................................................
… c)	Keresd meg a térképen az A táj
legmagasabb pontját! ................ m

............... mm
............... ˚C
............... mm
............... ˚C
A

............... mm
............... ˚C

B

5.…Kösd össze a táj nevét a rá jellemző kőzetanyag nevével!

…

Mecsek

homok

Tolnai-dombság

mészkő

Belső-Somogy

lösz

6.…Írd a pontozott vonalakra, melyik tájra jellemzőek a következő állítások!
… Alacsony, nagyrészt középidei röghegység, de vannak óidei rögei is: .......................................
… Legmagasabb pontja a Szársomlyó: ...............................................................................................
… A Balatontól délre elhelyezkedő, lösszel borított dombvidékünk: .............................................
… Anyagát a szél halmozta fel az Ős-Duna és mellékfolyói által lerakott hordalékkúpból:
… ........................................................................
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Az Alpokaljától a zempléni
romvulkánokig

A

1.…Írd a térképvázlatba a Nyugat-magyarországiperemvidék határait!
2.…a)	Mely tájakat jelölik a térképvázlatban a betűk?
…
A: ......................................................................
…
B: ......................................................................
…
C: ......................................................................
…
D: ......................................................................
… b)	Írd a térképvázlat megfelelő helyére a Vasihegyhát nevét!
… c)	Jelöld a térképvázlaton az A és B táj legmagasabb pontját!

B
C

D

3.…Írd a térképvázlatba a táj határait!
4.…a)	Rajzold be a térképvázlatba a hegyvidék tájait a tanult jelöléssel!
… b)	Jelöld be a tanult tájak legmagasabb pontját
Magyarország domborzati térképe segítségével!
… c)	Nevezd meg a berajzolt törésvonalakat!
…
A: ......................................................................
…
B: ......................................................................

A
B

5.…Írd a pontozott vonalra, melyik tájra vonatkoznak az alábbi állítások!
… Törésvonalakkal elválasztott részei a Balatonnal párhuzamosan helyezkednek el:
… .............................................................................................................................................................
… Mészkőből és dolomitból felépülő táj, legmagasabb csúcsa sem éri el az ötszáz méteres magasságot: .............................................................................................................................................
… Gránitból felépülő hegység: ............................................................................................................
… Itt található a nagytáj legmagasabb pontja: ...................................................................................
6.…a) Írd a 66. oldalon található térképvázlatba a középhegység tagjainak nevét!
… b) Mely folyók választják el egymástól a hegységeket?
… c) Jelöld a térképvázlatban a Cserehátot!
… d)	Jelöld be a térképvázlatba az Észak-magyarországi-középhegység tagjainak legmagasabb
pontját!
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7.…a)	Jelöld be a térképvázlatba a hegyvonulatok kőzetanyagát a tanult módon! Írj jelmagyarázatot is!

Jelmagyarázat:

Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Nevezd meg, mely karsztjelenségeket jelölik a vázlatrajzon a számok!

2.

1.

3.
4.

5.

6.

1: ....................................................................... 3: .......................................................................
2: ....................................................................... 4: .......................................................................
Mit jelöl az 5-ös és a 6-os szám?
5: ....................................................................... 6: .......................................................................
Mitől függ a vízhozama? ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Húzd alá a felszín alatti karsztjelenségek nevét!
66

A Kárpát-medencevidék és hazánk természeti viszonyai

A medencejelleg érvényesülése az éghajlatban
1.…Milyen időjárási változást eredményeznek az óceáni légtömegek, ha betörnek a Kárpát-medence területére a hőmérséklet alakulásában:
… – nyáron: ............................................................................................................................................
… – télen: ................................................................................................................................................
… a csapadékértékekben: ................................................................................................................... ?
2.…Nevezd meg Magyarország éghajlati tematikus térképeinek tanulmányozása után azt az országrészt, ahol a napfénytartam
… a legalacsonyabb: ..............................................................................................................................
… a legmagasabb: ..................................................................................................................................
… – a csapadék
… a legtöbb: ............................................................................................................................................
… a legkevesebb: ....................................................................................................................................
3.…a)	Készítsd el, majd elemezd Kolozsvár és Szeged hőmérsékleti grafikonját a havi középhőmérsékleti adatok alapján!
Szeged

–1,0

0,8

6,5

Kolozsvár –3,1 –1,2

4,2

11,7 17,2 20,4 22,7 21,7 17,7 12,1 6,1
9,2 14,0 14,6 18,5 18,1 14,5

1,6

8,7 2,2 –1,5

°C

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

… b) Számold ki az évi középhőmérsékletet! Szeged: .......... ˚C; Kolozsvár: .......... ˚C
… c) Mi a különbség oka?
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
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4.…Indokold meg az alábbi állításokat!
… A Kárpát-medencében sokkal kisebb az érkező légtömegek hatása, mert ...............................
… .............................................................................................................................................................
… A Kárpát-medencében akár hetekre is megülhet a hideg levegő, mert .....................................
… .............................................................................................................................................................
… Időjárásunk nagyon változékony, mert .........................................................................................
… .............................................................................................................................................................
5.…Készíts el az időjárási frontok gondolattérképét!
Az időjárási frontok

Gazdag vízhálózat
Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Mi jellemzi hazánk folyóinak a vízjárását? Húzd alá a helyes állításokat!
– ingadozó vízjárásúak
– csak télen áradnak
– előfordul, hogy nyáron kiszáradnak
– tavasz elején a jeges ár a jellemző
– mindig egyforma mennyiségű víz van a folyók medrében
– nyár elején a zöldár vonul le
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Húzd alá a síkvidéki folyó jellemzőit!
Zátonyt épít – gyors folyású – kanyargós – lehordja a magasabban fekvő területek anyagát
– V-alakú völgyet mélyít – nagy esésű – szigeteket épít – apróbb-nagyobb kőzetdarabokat
szállít - medrét töltögeti – a finom hordalékát is lerakja – lassú folyású.
Milyen felszínű területek folyóinak a jellemzői találhatók még a felsorolásban?
.........................................................................................................................................................

1.…Készítsd el a Duna magyarországi szakaszának esésgörbéjét az atlasz alapján!
tengerszint feletti magasság
m
200

150

100

Mohács
országhatár

Baja

Sió-torkolat

Paks

Dunaújváros

Budapest

Vác

Esztergom

Gönyű
Komárom

Pozsony
országhatár

0

Bécs

50

2.…Hajózz el Budapestről Constanţáig!
… a) Sorold fel, mely tájakat érinti ezen a szakaszán a Duna!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b) Nevezz meg néhány nagyobb várost, ahol kiköthetsz!
…
.........................................................................................................................................................
… c) Válassz ki egy várost a felsoroltak közül, és határozd meg a földrajzi helyzetét!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
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3.…Jellemezd a Dunát és a Tiszát! Írd a megfelelő halmazokba a sorszámokat!
D un a

Ti s z a

… 1 . A leghosszabb utat teszi meg hazánk területén. 2. Vízjárása ingadozó. 3. Kanyargós folyó.
4. Hazánk területén több szigetet is épít. 5. Jobb oldali partját hosszan, magas löszfal kíséri.
6. Bal oldali mellékfolyója a Maros. 7. Sodrása kicsi. 8. Jeges árjának pusztításait fokozza, ha
a Kárpátokban nagy területeken egyszerre, hirtelen olvad el a hó. 9. Adottságainak köszönhetően inkább csak helyi jelentőségű hajóforgalom jellemzi. 10. Kiskörénél és Tiszalöknél vízi
erőmű üzemel. 11. Két árvize van, a jeges ár és a zöldár. 12. Bal oldali mellékfolyója az Ipoly.
13. Deltatorkolattal ömlik a Fekete-tengerbe. 14. A Máramarosi-havasokból indul az útjára.

Proj
ek

t

4.…Írd a térképvázlatba a bejelölt folyók nevét!
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5.…a)	Készítsétek el a Folyószennyezés határokon keresztül című diákkonferencia forgatókönyvét!
… b) Honnan gyűjtöttetek anyagot a forgatókönyv megírásához?
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
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Erdők, puszták, kultúrtájak
1.…Kösd össze az összetartozó fogalmakat!

Páro
s mu

nka

…

füves puszta

Tisza árterületei

lucfenyő

Hortobágy

nyár

Erdélyi-középhegység

2.…a) Fejtsétek meg a rejtvényt!
… 	  1. Ehhez a nemzeti parkhoz tartozik a Gemenci-erdő.
… 	  2. A többi között a Fertő-tó környékének természeti kincseit védő nemzeti parkunk.
… 	  3. Az ember és természet ..............., kiegyensúlyozott életünk alapja.
… 	  4. Ártéri erdők egyik jellemző fafaja.
… 	  5. Nemzeti park, melynek a barlangegyüttese a világörökség része is.
… 	  6. Az alacsonyabban fekvő, melegebb lejtők uralkodó fafaja.
… 	  7. Nemzeti parkunk, mely futóhomokvidékeinek kis darabkáját fenntartották az utókor számára.
… 	  8. A mocsarak és a(z) ............. ma már csak a védett területeken találhatók.
… 	  9. A fenyőfélék csak ezen a nagytájunkon őshonosak.
…
10. Napjainkra a természetes táj fokozatosan ............... alakult át.
…
11. A Bükk és környékének természeti értékeit védő nemzeti parkunk.
1.
3.
5.

2.

4.
6.

7.
9.
10.

8.
11.

…
Megfejtés: ......................................................................................................................................
… b) Miért fontosak mindannyiunk számára? Beszéljétek meg szóban!
3.…Húzd alá annak a nemzeti parknak a nevét, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold meg
szóban a döntésedet!
… Fertő-Hanság Nemzeti Park – Kiskunsági Nemzeti Park – Körös-Maros Nemzeti Park
… Balaton-felvidéki Nemzeti Park – Kiskunsági Nemzeti Park – Aggteleki Nemzeti Park
… Hortobágyi Nemzeti Park – Aggteleki Nemzeti Park – Duna-Dráva Nemzeti Park
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Proj
ekt

4.…Melyik nemzeti park címerében található a
… daru: ...................................................................................................................................................
… túzok: ..................................................................................................................................................
… szártalan bábakalács: ........................................................................................................................
… foltos szalamandra: ...........................................................................................................................
5.…Készítsétek el lakóhelyetek és környékének öröm- és bánattérképét! Térképezzétek fel, mi
az, amit szívesen, és mi az, amit egyáltalán nem mutatnátok meg egy hozzátok látogató
idegennek!

Közös anyanyelv, kultúra és történelmi múlt
Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Sorold fel az eddig tanultak alapján, a szomszédos országok mely részein élnek magyarok!
Románia: ...........................................................................................................................................
Szlovákia: ..........................................................................................................................................
Ukrajna: ............................................................................................................................................
Szerbia: ..............................................................................................................................................
Horvátország: ...................................................................................................................................
Szlovénia: ..........................................................................................................................................
Ausztria: ............................................................................................................................................

1.…Mely nemzetiségek élnek hazánk egyes részein?
… Nyugati határvidék, Dunántúli-középhegység, Mecsek környéke: ............................................
… Pest és Békés megye: ........................................................................................................................
… Déli és délnyugati országrész: .........................................................................................................
… Délkeleti határ menti vidék: ............................................................................................................
2.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások a Kárpát-medencevidék népeiről! Írd az állítások előtti pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... A magyarságon belül nem különböztetünk meg kisebb néprajzi csoportokat.
…
........... A romák a hazánkban élő egyik nemzetiség.
…
........... A nemzetiségek közös anyanyelvvel, kultúrával és történelmi múlttal rendelkeznek.
…
........... A nemzetiségek csak egymás között használhatják saját anyanyelvüket.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!
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3.…a) Határozd meg a földrajzi koordináták alapján, melyik városban járunk!
…
é. sz. 46˚; k. h. 24˚: .......................................................................................................................
… b) Melyik néprajzi csoporthoz tartozik az itt élők jelentős része? ..............................................
… c) Melyik folyó partján épült a város? ............................................................................................
4.…Egészítsd ki a mondatokat!
… A magyarságon belül is kisebb-nagyobb ..................................... csoportokat különböztetünk
meg. Számtalan olyan kistáj van, amelyik a(z) ........................................... kapta a nevét, ilyen
például a(z) ..........................................., ............................................, .............................................
. Régebben ezek a kistájak sajátos ................................................ jellemzőkkel bírtak, ma már
inkább csak ............................................. jellegűek.

Ellenőrizd a tudásodat!
Amit a Kárpát-medence és hazánk természeti viszonyairól eddig tanultunk

1.…a) Európa melyik nagytáján helyezkedik el hazánk? ...................................................................
… b) Írd a térképvázlatba a medenceség három fő részét!
… c) Mely nagytájak jelölik ki ezt a három fő részt? ........................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… d) Írd be a térképvázlatba Magyarország nagytájainak nevét!
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2.…a) Nevezd meg a térképvázlatban betűkkel jelölt tájakat!
A: ......................................
B: ......................................

B

C: ......................................

A

C

… b)	Jelöld be a térképvázlatba a tanult jelöléssel a Mecseket, a Soproni-hegységet, a Pilist, a
Börzsönyt, a Bükköt és a Zempléni-hegységet!
… c)	Jelöld be hazánk legmagasabb pontját a térképvázlat megfelelő helyére! Írd be a magassági számát is!
3.…Csoportosítsd a felsorolt tájakat a legjellemzőbb kőzetanyaguk kialakulása szerint! Írd a
táblázat megfelelő helyére a tájak sorszámait!
magmás
mélységi

vulkáni
kiömléses

vulkáni
törmelékes

üledékes

átalakult

… 1 . Soproni-hegység, 2. Visegrádi-hegység, 3. Mecsek, 4. Börzsöny, 5. Velencei-hegység, 6. Mátra, 7. Pilis, 8. Bükk, 9. Aggteleki-karszt, 10. Budai-hegység, 11. Bakony, 12. Kőszegi-hegység,
13. Cserhát, 14. Vértes.
4.…a)	Húzd alá annak a tájnak a nevét, amelyik nem illik a sorba, majd írd be a nevét a térképvázlat megfelelő helyére!
…
Belső-Somogy – Nyírség – Körös-vidék – Kiskunság
…
Jászság – Hortobágy – Bodrogköz – Hajdúság
… b) Húzd alá, melyik fogalom nem illik a sorba!
…
dolina – barlang – löszmélyút – cseppkő
…
barna erdőtalaj – magas humusztartalom – tölgyerdők – fenyőerdők
… c) Indokold meg szóban a döntésedet!
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5.…a) Válaszolj egy folyó nevével!
…
Szegednél, a várostól északra ömlik a Tiszába: ........................................................................
…
A Mátrából érkező jobb oldali mellékfolyója a Tiszának: ......................................................
…
A Duna jobb oldali mellékfolyója, mely csak Szerbiában éri el a Dunát: .............................
…
Több ágból egyesül, Csongrádot elhagyva ömlik a Tiszába: ..................................................
…
Vizét a Balatonba vezeti: .............................................................................................................
… b) Írd be a folyók nevét a térképvázlatba!
6.…Írd a térképvázlatba a Duna bal oldali mellékfolyóinak a nevét!
7.…Hasonlítsd össze a hideg- és a melegfrontot! Írd a jellemzők sorszámait a halmazokba!
h i d e g f ro n t

m e l e g f ront

… 1 . Időjárási front. 2. Melegebb levegő érkezik a hűvösebb terület fölé. 3. Széles sávban (200–
300 km) okoz változást. 4. A nehezebb, hideg légtömeg a melegebb levegő alá nyomul. 5. Nagyon gyors felemelkedés jellemzi. 6. Időjárás-változással jár. 7. Heves zivatarok, hózáporok és
jégeső az eredménye. 8. Hirtelen lehűlés következik be. 9. A lehűlés fokozatos. 10. A könnyebb,
melegebb légtömeg lassan a hidegebb levegő fölé siklik. 11. Légnyomásváltozással jár. 12. Néhány napig tartó csendes esőt vagy havazást okoz. 13. Hidegebb levegő érkezik a melegebb
terület fölé. 14. A légtömeg hirtelen felemelkedésre kényszerül.
8.…Hasonlítsd össze az Alföld és a középhegységeink éghajlatát! Tedd ki a relációs jeleket!
… napfénytartam

Alföld

középhegységeink

… hőmérséklet

Alföld

középhegységeink

… hőingás

Alföld

középhegységeink

… csapadék

Alföld

középhegységeink

9.…Jellemezd a hazánkban élő nemzetiségek helyzetét!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
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Magyarország társadalmi viszonyai
Csökkenő népesség
1.…Miért csökken szerinted a népesség a rendszerváltás óta hazánkban? Hagyatkozz a korábban tanultakra!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
2.…a)	Készítsd el hazánk népsűrűségi térképét a táblázatban szereplő adatok alapján! Készíts
hozzá jelmagyarázatot!

Jelmagyarázat:

Népsűrűség
(fő/km2)

Megye

Népsűrűség
(fő/km2)

Pest

191

Borsod-Abaúj-Zemplén

93

Fejér

96

Heves

83

Nógrád

78

Hajdú-Bihar

87

107

Jász-Nagykun-Szolnok

69

Vas

76

Szabolcs-Szatmár-Bereg

95

Zala

74

Bács-Kiskun

61

Baranya

82

Békés

63

Somogy

52

Csongrád

96

Tolna

62

Megye

Komárom-Esztergom
Veszprém
Győr-Moson-Sopron
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… b) Olvasd le a térképvázlatról, melyek a legritkábban lakott megyék!
…
.........................................................................................................................................................
…
Szerinted miért? ...........................................................................................................................
…
Melyek a legsűrűbben lakott megyék?
…
.........................................................................................................................................................
…
Szerinted miért? ...........................................................................................................................

Páro
s mu

nka

3.…Gyűjtsétek össze az öregedő társadalom lehetséges problémáit, és készítsetek róla gondolattérképet!
Az öregedő társadalom lehetséges problémái

4.…Kösd össze az összetartozó fogalmakat!

…

a népesség belső
vándorlása

gazdasági vagy politikai okok miatt
kényszerül elhagyni a hazáját

menekült

a munkahely más településen található

ingázás

az egyes országrészek egyenlőtlen
fejlődése
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5.…Mi jellemzi a hazánkból történő kivándorlást? Egészítsd ki a mondatokat!
… A hazánkat elhagyók száma az elmúlt években folyamatosan ........................................ Az
Európai Unióba lépés után a szabad ........................................ lehetősége sokak számára vált
vonzóvá. A jobb megélhetés reményében mind többen választanak ........................................
munkahelyet. A külföldön munkát vállalók nagy része ........................................., többségük
........................................ .

Város – falu – tanya
Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Mit nevezünk infrastruktúrának? .................................................................................................
............................................................................................................................................................
Milyen településtípusokat ismerünk? Egészítsd ki az ábrát!
település

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

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

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

1.…Kösd össze az összetartozó fogalmakat!

…

Pécs

ipari város

Százhalombatta

üdülőváros

Siófok

kulturális és oktatási központ

2.…Hogyan változott meg falvainkban az élet? Írd be a táblázat hiányzó elemeit!
Régen
Növénytermesztés, állattenyésztés
Csekély infrastruktúra
Falusi jellegű utcakép
Elvándorlás a falvakból

78

Magyarország társadalmi viszonyai

Ma

3.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások hazánk településeiről! Írd az állítások előtti
pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... A magyarok több, mint 70%-a városlakó.
…
........... Minden várostípus csak egyféle szerepkört tölthet be.
…
........... Hódmezővásárhely már századokkal ezelőtt kialakult mezőgazdasági központ volt.
…
........... A közlekedési és kereskedelmi központok a sík és a hegyvidék találkozásánál, folyók melletti átkelőhelyeken alakultak ki.
…
........... Ma már csak a főváros és a megyeszékhelyek az igazgatási központok.
…
........... Az aprófalvakban még ma is hiányos az ellátás.
…
........... A tanyán élők már többnyire a szomszédos települések üzemeiben dolgoznak.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!

Nézz
ut

ána!

4.…a) Milyen típusú településen élsz? ..................................................................................................
… b) Jellemezd a település infrastruktúráját!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
5.…Nézz utána, mi jellemzi a vásárvárosokat!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................

Kelet-Közép-Európa
legnagyobb városa:
Budapest
1.…a)	Mit jelölnek a betűk a főváros térképvázlatán?
…
A: ..........................................................
…
B: ..........................................................
…
a: ...........................................................
…
b: ...........................................................
… b)	Jelöld be a térképvázlaton a Várhegyet és a Gellért-hegyet a Földrajzi
atlasz Budapest térképe segítségével!

A

b

B
a
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2.…Sorold fel a főváros földrajzi helyzetének kedvező vonásait!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
3.…Milyen szerepeket tölt be a főváros az ország életében?
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................

Páro
s

mun

ka

4.…Gyűjtsd össze néhány jellegzetes budapesti üzem és termék nevét!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
5.…Írjatok találó képaláírásokat az alábbi budapesti nevezetességgel kapcsolatban!
… Sándor palota:
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Pilvax kávéház:
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Lánchíd:
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Bálna:
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................

Proj
ek

t

6.…Szervezzetek projektet Budapest hídjai címmel!

Fejlesztésre szoruló mezőgazdaság
1.…Sorold fel, mely természeti adottságok határozzák meg hazánk mezőgazdaságát!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................

80

Magyarország társadalmi viszonyai

2.…Mi az összefüggés a növénytermesztés, az állattenyésztés és a mezőgazdaság terményeit feldolgozó iparágak között? Egészítsd ki az ábrát!

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

Páro
s

mun

ka

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

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

3.…a) Fejtsétek meg a rejtvényt! Nézzetek utána a hiányzó információknak!
… 	  1. A zöldségféléket és a gyümölcsöket feldolgozó ipar.
… 	  2. Ízletes gyümölcsünk a szentendrei ........... .
… 	  3. Ipari növény, az utóbbi időben jelentős mértékben nőtt a termőterülete.
… 	  4. Messze földön híres a(z) ............. fűszerpaprika.
… 	  5. Az alma a(z) ............. tömegben termesztett gyümölcsünk.
… 	  6. A(z) ............... keltetése jövedelmező, tízezerszám exportáljuk.
… 	  7. Hazánk almáskertje.
… 	  8. Jellegzetes aromával rendelkezik a(z) ............. hagyma.
… 	  9. Fontos húsipari központ, Békés megye székhelye.
…
10. A szegedi szalámi márkaneve.
…
11. Tolnai borvidék.
…
12. Vastaghúsú a(z) ............. zöldpaprika.
…
13. A cukorrépa termőterülete közelébe építik a(z) ............. .
…
14. Hazánkban már hagyományai vannak a fóliasátras és üvegházas ........ termesztésnek.
…
15. Hazánk lóállománya szaporodik, virágkorát éli a(z) ............. .
…
16. Leghíresebb történelmi borvidékünk.
1.

…
Megfejtés:
…
.................................................................
… b) Miért fontos?
…
.................................................................
…
.................................................................
…
.................................................................
…
.................................................................

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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4.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások hazánk mezőgazdaságáról! Írd az állítások
előtti pontozott vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... A mezőgazdaság elsősorban a természeti viszonyoktól függ.
…
........... Legfontosabb természeti erőforrásunk a termőföld.
…
........... A szántóföldi zöldségtermesztés a Kisalföldön a legjelentősebb.
…
........... A repce vetésterülete nő.
…
........... Az utóbbi években nő az állatállomány.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!

Proj
ekt

5.…a) Szervezzetek projektet a hungarikumokról!
… b) Készítsétek el a projekt gondolattérképét!
Hungarikumok

Változások az iparban
1.…Kösd össze az összetartozó fogalmakat!

…
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2.…Milyen változásokon ment keresztül hazánk ipara a rendszerváltást követően? Egészítsd ki
a mondatokat!
… A ................................ és a volt ............................... országokbeli piacaink ..............................., így
................................, színvonalú áruinkat ............................ értékesíteni. Sok .............................
vagy ........................................ üzemet kellett ........................................ . Ma a magyar gazdaságot elsősorban a(z) ...................................... lévő vállalkozások működtetik. Számottevő
............................ tőke ........................... be az országba. Hazánk gazdasága a szocialista tervgazdálkodásból ....................................... alakult.
3.…Indokold meg az alábbi állításokat!
… Mára a mélyművelésű bányákat bezárták, mert ...........................................................................
… .............................................................................................................................................................
… A rendszerváltás után nőtt a munkanélküliek száma, mert ........................................................
… .............................................................................................................................................................
… Több erőműben áttértek a biomassza felhasználására, mert .......................................................
… .............................................................................................................................................................
… Egyre többet fordítunk kutatás-fejlesztésre, mert ........................................................................
… .............................................................................................................................................................
4.…Ábrázold grafikonon, hogyan alakult Magyarország földgáztermelése az elmúlt években!
millió m3

földgáz
év

millió m3

1985

7456

1990

4932

1995

5404

2000

4351

2005

3041

2010

2600

2013

2028
év

5.…a) Miért fontos az ipari parkok létrehozása az adott település életében?
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b) Van-e lakóhelyeden vagy annak közelében ipari park?
…
.........................................................................................................................................................
… c) Sorolj fel néhány ott található ipari üzemet!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
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Hazánk vezető gazdasági ága: a szolgáltatás
Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
A szolgáltatások olyan ............................................ tevékenységek, amelyek nem hoznak létre
.......................................... . Színvonalát, jellegét meghatározza az ország .............................. .
Fő feladata a(z) ..............................................., valamint az emberek ........................................
biztosítása.
Húzd alá az alapszolgáltatásokat!
önkormányzati adminisztráció – energiatermelés – közlekedés – távközlés – pénzügyi
szolgáltatások – információs gazdaság – távhőszolgáltatás – államigazgatási adminisztráció
– oktatás – elektromos szolgáltatás – egészségügyi intézmények tevékenysége – kulturális
intézmények munkája – gázszolgáltatás – igazságszolgáltatás – kereskedelem – vízellátás.
Karikázd be azokat a szolgáltatásokat, amelyek két szolgáltatási típushoz is tartoznak!
Melyek ezek a típusok? ...................................................................................................................

1.…a) Hová lehet eljutni az alábbi vasúti csomópontokon áthaladó vasútvonalakon?
…
Hatvan: ..........................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
Szolnok: .........................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
Székesfehérvár: .............................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b)	Keress további vasúti csomópontokat a térkép alapján! Mutasd meg, hová lehet eljutni az
ott keresztülhaladó vasútvonalakon!
…
Csomópont: ..................................................................................................................................
…
Vasútvonalak: ...............................................................................................................................
…
Csomópont: ..................................................................................................................................
…
Vasútvonalak: ...............................................................................................................................
…
Csomópont: ..................................................................................................................................
…
Vasútvonalak: ...............................................................................................................................
2.…a)	Gyakorold a térképhasználatot! Honnan, hová vezetnek az egyes autópályák hazánkban?
…
Sorolj fel néhány nagyobb települést, amelyek mellett elhaladnak!
…
M1: ....................................................................................................................................
…
M3: ....................................................................................................................................
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…
M5: ....................................................................................................................................
…
M6: ....................................................................................................................................
…
M7: ....................................................................................................................................
… b) Jelöld be a térképvázlatba a felsorolt településeket a Földrajzi atlasz segítségével!

… c) Honnan indul ki mindegyik autópálya? ...................................................................................
… d) Mire következtetsz ebből? ...........................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
3.…Jelölj be a térképvázlatba vasúti határátkelőket!
4.…a)	Jelöld be a térképvázlatba Sárvárt, Hévízt, Zalakarost, Harkányt, Gyulát, Hajdúszoboszlót! A pontos jelölésben segít a Földrajzi atlasz!
… b) Mi a felsorolt városok közös jellemzője? ...................................................................................

Proj
ek

t

5.…Írjatok részletes programtervet egy öt napos Tisza-tavi ökotúrához!

Magyarország régiói
1.…a)	Döntsd el, igazak vagy hamisak az állítások a régiókról! Írd az állítások előtti pontozott
vonalra az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét!
…
........... A régiók megfelelő intézményrendszerrel rendelkeznek, de nincs gazdasági önállóságuk.
…
........... Az Európai Unióban található régiókat más néven eurorégióknak is nevezzük.
…
........... A megyehatárokat megtartva, több megyéből tevődnek össze.
…
........... Az Európai Unió fő területfejlesztési célja a régiók közötti különbségek csökkentése.
… b) Tedd igazzá szóban a hamis állításokat!
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2.…Készítsetek gondolattérképet a régiók közötti különbségek csökkentéséhez kapcsolódó legfontosabb szükséges intézkedésekről!
Intézkedések a régiók közötti különbségek csökkentésére

3.…a) Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
A kevésbé fejlett régiókban gyakori a szegénység. A munkanélküliség teremtette pénzhiány következtében az emberek tartósan kerülhetnek hátrányos helyzetbe. Sokan saját
erőből nem is képesek kijutni belőle. Gyakran még a létminimumhoz szükséges pénzösszeggel sem rendelkeznek. A létminimum az az összeg, ami még elegendő ahhoz,
hogy valaki szerény körülmények között ugyan, de biztosítani tudja az életviteléhez
szükséges szerény igényeknek megfelelő összeget. A létminimum körüli összeg már
kevés az egészséges táplálkozás biztosítására, vagy arra, hogy a közműdíjakat fizetni
tudják. A létminimum kiszámításához a „fogyasztói kosarat” használják. A fogyasztói
kosár tulajdonképpen azokat a dolgokat tartalmazza, amire egy átlagos háztartásnak –
például egy négytagú családnak – szüksége lehet: élelmiszerre, tisztálkodási szerekre,
energiára, gyógyszerre stb.
…
…
…
…
…
…
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b) Mi okozhat tartós szegénységet? ................................................................................................
.........................................................................................................................................................
c) Mit tartalmaz a fogyasztói kosár? ..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
e) Húzd alá a szövegben piros színnel a létminimum fogalmát!
f) Nézz utána, mennyi jelenleg hazánkban a létminimum összege! ................................... Ft.
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4.…Húzd alá annak a megyének a nevét, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold meg szóban
a döntésedet!
… Nógrád megye – Jász-Nagykun-Szolnok megye – Heves megye
… Csongrád megye – Békés megye – Hajdú-Bihar megye
… Vas megye – Zala megye – Baranya megye
5.…a) Melyik megye alkotja a Közép-Magyarország régiót?..............................................................
… b) Mi tartozik még hozzá? ...............................................................................................................
6.…a) Jellemezd a régiót a térképvázlat és az abban megadott információk alapján!
…
A régió neve: .......................................................................

...............................sziget

...............................
megye
...............................sziget

…
…
…
…
…
…
…
…
…

b) Hazánk melyik részét foglalja el? ...............................................................................................
c) Pótold a térképvázlatban a hiányzó fogalmakat!
d) A gazdasági élet mely ágai alakultak ki ebben a régióban?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
e) Mi a legfontosabb „fejlesztési erő” a régióban? ........................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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7.…a) Fejtsétek meg a rejtvényt! Használjátok az atlasz Budapest és környéke térképlapját!
…
Nézzetek utána a hiányzó információknak!
… 	  1. Jelentős Budapest környéki település a Dunántúlon, a Csíki-hegyektől délkeletre.
… 	  2. A főváros környéki településeken többségében új családi házas ................... épültek.
… 	  3. A fővárostól északkeletre található város, műszer- és gyógyszergyártása jelentős.
… 	  4. Város a Duna partján, hőerőművébe a hazai és külföldi energiahordozó csővezetéken érkezik.
… 	  5. Dunakeszi jelentős ipara, mely a zöldség- és gyümölcsféléket dolgozza fel.
… 	  6. Sokan telepednek le a főváros környékén a(z) .......... és a jobb környezeti jellemzők
miatt.
… 	  7. Budapesttől délkeletre található város, környékén a főváros ellátását szolgáló zöldségtermesztés virágzik. Az innen származó káposzta kiváló minőségű.
… 	  8. A Szentendrei-szigeten termelt ízletes gyümölcsféle.
… 	  9. A Duna partján, a Naszály mellett elhelyezkedő város.
…
10. A 9. sorban szereplő város fontos építőipari terméke, melyet a Naszály anyagából
állítanak elő.
…
11. A 4. sorban lévő városban működik hazánk legnagyobb ............................... .
…
12. A főváros körül sok épült belőle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

…
Megfejtés: ......................................................................
… b) Jelöljétek be a térképvázlatba a feladatban szereplő településeket!

Régiók eltérő fejlettséggel
1.…a) Ismerd fel a régiót a térképvázlat és az abban megadott információk alapján!
…
A régió neve: ........................................................................
… b) Jelöld a térképvázlatban a régió területén található tájakat!
… c) Sorold fel a legfontosabb természeti erőforrásokat!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
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… d)	Milyen változás történt az elmúlt években a terület gazdasági életében? Indokold meg, miért!
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… e)	Jelöld a térképvázlatban a következő városokat az atlasz segítségével! Esztergom, Veszprém, Székesfehérvár, Dunaújváros, Komárom, Tihany.
Duna

Veszprém megye

Esztergom

............................tó

Rá
ba

2.…a) Ismerd fel a régiót a térképvázlat és az abban megadott információk alapján!
…
A régió neve: ......................................
… b) Jelöld be a térképvázlatba a tanult
5.
jelöléssel a régió területén található
tájakat!
4.
1.
… c) Melyek a régió legfontosabb ipartelepítő tényezői?
…
..............................................................
…
..............................................................
… d)	Mely városokat jelölik a számok a
3.
térképvázlatban?
… 	Írd a városok neve mellé a jellemző
iparágakat is!
…
1. ..........................................................
2.
…
2. ..........................................................
Zala megye
…
3. ..........................................................
…
4. ..........................................................
…
5. ..........................................................
… e)	Jelöld be a térképvázlatba a legjelentősebb fürdőhelyeket!
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… f) Mely nemzeti parkok védik a terület természeti értékeit?
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
3.…a) Ismerd fel a régiót a térképvázlat és az abban megadott információk alapján!
…
A régió neve: ..............................................................

Sió

Kaposvár

Be
lső

-S

om
og

y

Baranya megye

… b) A gazdasági élet mely ága a legjellemzőbb a régióban? ..........................................................
…
Indokold meg, miért! ..................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… c) Jelöld a térképvázlatban sorszámaik beírásával, hol és mit termel a mezőgazdaság!
1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

6.

7.

… d) Az ipar mely ágazatai fejlődnek a régióban?
…
.........................................................................................................................................................
… e) A régió gazdasági, kulturális és oktatási központja: ................................................................

Észak-Magyarország és az Alföldi régiók
1.…a) Ismerd fel a régiót a térképvázlat és az abban megadott információk alapján!
…
A régió neve: ................................................................
… b) Nevezd meg a térképvázlaton a bejelölt tájakat!
… c) Jelöld be a megyeszékhelyeket!
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............................

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

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

… d) Minek köszönhető, hogy a régió gazdasági élete hanyatlásnak indult?
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… e) Jelöld be a térképvázlatba a lignitlelőhelyeket!
… f) Nevezd meg a régió történelmi borvidékeit! ............................................................................
2.…a) Ismerd fel a régiót a térképvázlat és az abban megadott információk alapján!
…
A régió neve: ........................................................
Borsod-Abaúj-Zemplén megye

4.
2.
1.

5.

Ro
m
án
ia

3.

B

ett
er

yó

… b) Mely megyék találhatók a régióban? .........................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… c) Jelöld és írd be a térképvázlatba a megyeszékhelyek nevét!
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… d) Nevezd meg az atlasz segítségével a térképvázlatba bejelölt településeket!
1. ......................................
3. ......................................
5. ......................................
2. ......................................
4. ......................................
… e) Sorold fel, mely növényeket termesztik a tájon! ......................................................................
…
.........................................................................................................................................................
3.…a) Ismerd fel a régiót a térképvázlat és az abban megadott információk alapján!
…
A régió neve: .....................................................

Orosháza

Baja

Maro
s

b) Jelöld és írd be a térképvázlatba a megyeszékhelyek nevét!
c) Írd be a térképvázlatba a régióban található tájak nevét!
d) Nevezz meg és jelölj a térképvázlatban legalább három fürdővárost!
........................................., ............................................, ..........................................
e) Mely zöldségfélék termesztésében jeleskedik a térség?
.........................................................................................................................................................
f)	Karikázd be a térképvázlatban annak a városnak a nevét, ahová a Mercedes Benz korszerű gyárat telepített!
… g) Sorold fel a régióra jellemző hungarikumokat! ........................................................................
…
.........................................................................................................................................................

…
…
…
…
…
…
…

Ellenőrizd a tudásodat!
Amit a Kárpát-medence és hazánk természeti viszonyairól eddig tanultunk
1.…Melyek az öregedő társadalom lehetséges problémái?
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
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2.…a)	Sorold fel, milyen településtípusokkal találkozhatunk Magyarországon! Írj egy példát
mindegyik településtípusra!
településtípus
példa
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
… b) Jelöld a példában szereplő településeket a térképvázlatban!

3.…a) Sorolj fel jellemző magyar
…
– zöldségféléket: ...........................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
– élelmiszer-ipari termékeket: ....................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
…
.........................................................................................................................................................
… b)	Húzd alá azoknak a zöldségeknek és élelmiszer-ipari termékeknek a nevét, amelyek a
világpiacon keresett kiviteli cikkeink!
4.…Sorold fel az alábbi iparágak legfontosabb telepítő tényezőit!
… Konzervipar: .....................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Papíripar: ...........................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… Gépgyártás: ........................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
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5.…a) Válaszolj egy város nevével!
…
1. Itt működik hazánk legnagyobb acélkohászati üzeme: .......................................................
…
2. Gyógyszeripara egyeteme kutatásaira épül: .........................................................................
…
3. Itt található az ország legnagyobb vegyipari kombinátja: ...................................................
…
4. Kőolaj-finomító a Duna partján: ...........................................................................................
…
5. Itt működik hazánk egyetlen atomerőműve: ........................................................................
… b)	Jelöld a városokat a 93. oldalon található térképvázlatba, majd írd a sorszámaikat megfelelő helyre!
6.…Jelöld a térképvázlatba azokat a városokat, ahol személyautókat vagy motorjaikat gyártják!
Ezt már tanultad, elevenítsd fel!
Milyen előnyökkel jár az uniós tagság? Egészítsd ki a mondatokat!
Az Európai Unióban a tagállamok minden döntést ................................................. hoznak.
Az ország népességével ........................................... súllyal vehetünk részt a döntésekben.
Az áruk nagy részét ....................................................... exportálhatjuk és importálhatjuk.
...................................... vállalhatunk munkát és ..................................... mozoghatunk az unió
területén. Ha megfelelünk a követelményeknek, csatlakozhatunk a(z) ................................ .
7.…Foglald össze a tanultak alapján, miért fontos számunkra az uniós tagság!
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
… .............................................................................................................................................................
8.…Húzd alá annak a városnak a nevét, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold meg szóban
a döntésedet!
… Szeged – Békéscsaba – Gyula
… Salgótarján – Eger – Debrecen
… Nagykanizsa – Kaposvár – Dunaújváros
9.…a) Sorold fel, melyik megyék találhatóak a Közép-Dunántúl régióban!
…
.........................................................................................................................................................
… b)	Jelöld a megyeszékhelyeket a térképvázlatba! A pontos jelöléshez használd a Földrajzi
atlasz Magyarország közigazgatási térképét!
94

Magyarország társadalmi viszonyai

Tartalom
Kedves Nyolcadikos Tanuló!............................................................................................................. 3
Nyugat-, Észak- és Dél-Európa....................................................................................................... 5
A mi kontinensünk: Európa.............................................................................................................. 5
Évmilliók eseményei a kontinensen................................................................................................. 6
A földrajzi övezetesség Európában................................................................................................... 8
Együtt Európában............................................................................................................................. 10
Az Atlanti-óceánra nyitott Nyugat-Európa .................................................................................. 14
A gazdasági élet új kihívásai............................................................................................................ 16
Nyugat-Európa szigetországa: Nagy-Britannia............................................................................ 17
Az Unió éléstára: Franciaország..................................................................................................... 19
A jégformálta Észak-Európa........................................................................................................... 20
Észak-Európa országai..................................................................................................................... 22
A Földközi-tengerre néző Dél-Európa.......................................................................................... 23
A tipikus mediterrán ország: Spanyolország és Olaszország...................................................... 26
A mozgalmas Balkán-térség országai............................................................................................ 28
Ellenőrizd a tudásodat! ................................................................................................................... 29
Kelet- és Közép-Európa...................................................................................................... 33
A hátságok földje: Kelet-Európa.................................................................................................... 33
Két kontinens országa: Oroszország.............................................................................................. 34
A természeti erőforrásokban gazdag Ukrajna.............................................................................. 36
A rögvidékekben gazdag Közép-Európa....................................................................................... 38
Fejlődésbeli különbségek Közép-Európa országaiban................................................................. 39
Európa gazdasági nagyhatalma...................................................................................................... 41
A Balti-tenger felé nyitott ország: Lengyelország ........................................................................ 43
Az óidei hegységekkel övezett Csehország.................................................................................... 45
Európa legmagasabb hegysége: az Alpok...................................................................................... 46
Hazánk nyugati szomszédjai: Ausztria és Szlovénia.................................................................... 48
Hegykoszorú Európa közepén: a Kárpátok................................................................................... 50
Északi szomszédunk: Szlovákia...................................................................................................... 52
Közép- és Kelet-Európa határán: Románia................................................................................... 54
Ellenőrizd a tudásodat!.................................................................................................................... 56
A Kárpát-medencevidék és hazánk természeti viszonyai....................................................... 59
A Kárpát-medence közepén............................................................................................................ 59
A Kárpátok ölelte táj: a Kárpát-medencevidék............................................................................. 60
Hazánk legalacsonyabban fekvő tája.............................................................................................. 62
A Kisalföld. A Dunántúli-domb- és hegyvidék............................................................................ 63
Az Alpokaljától a zempléni romvulkánokig................................................................................. 65
A medencejelleg érvényesülése az éghajlatban............................................................................. 67
Gazdag vízhálózat............................................................................................................................. 68
Tartalom

95

Erdők, puszták, kultúrtájak............................................................................................................. 71
Közös anyanyelv, kultúra és történelmi múlt................................................................................ 72
Ellenőrizd a tudásodat! ................................................................................................................... 73
Magyarország társadalmi viszonyai............................................................................................ 76
Csökkenő népesség.......................................................................................................................... 76
Város – falu – tanya.......................................................................................................................... 78
Kelet-Közép-Európa legnagyobb városa: Budapest .................................................................... 79
Fejlesztésre szoruló mezőgazdaság................................................................................................ 80
Változások az iparban...................................................................................................................... 82
Hazánk vezető gazdasági ága: a szolgáltatás................................................................................. 84
Magyarország régiói......................................................................................................................... 85
Régiók eltérő fejlettséggel................................................................................................................ 88
Az észak-magyarországi és az alföldi régiók ................................................................................ 90
Ellenőrizd a tudásodat!.................................................................................................................... 92

96

Tartalom

