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a felszín ábrázolása a térképen

Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! 1.

Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően! Kösd össze a hozzá tartozó 
képpel!

2.

Számozd magasságuk sorrendjében a felszínformákat, és kösd össze a magassági számokkal!

 magashegység  alföld  dombság  középhegység 

432 m 1251 m 889 m 620 m 120 m 58 m 2500 m

3.

Írd a képek alá a felszínformák nevét!

400 m

900 m

100 m

1700 m
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Hogyan ábrázolja a térkép a vizeket?

Számozd növekvő sorrendben a folyóvizeket!

 folyó  forrás  patak  ér  csermely

1.

Alakítsd ki azt a tájat a terepasztalon, amelyet az ábrán látsz! Színezd a térképvázlatot  
a megfelelő színekkel! 

2.

Írd a térképvázlat megfelelő helyére a számokat!

1. csatorna
2. mocsár
3. tó
4. főfolyó
5. mellékfolyó
6. torkolat

3.

Írd a térképvázlat megfelelő helyére a számokat! Jelölj kék ponttal egy torkolatot! Jelöld a 
térkép színeivel a térképvázlaton a számmal jelölt vizeket!

1. Duna
2. Tisza
3. Zala
4. Sió-csatorna
5. Balaton
6. Kis-Balaton
7. Fertő tó

A Sió a Duna   

parti mellékfolyója.

Legnagyobb tavunk a  

 .

4.

Jelöld nyíllal, merre folyik a folyó!
Jelöld kezdőbetűvel az ábrán és a térképvázlaton a főfolyó jobb és bal partját!
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lakóhelyem felszíne és vizei

Rajzold le a lakóhelyedre legjellemzőbb felszínformát!1.

Alakítsátok ki terepasztalon a lakóhelyetek felszínét és vizeit!2.

Készítsetek térképvázlatot lakóhelyetek felszínéről, vizeiről!3.

Gyűjts képeket lakóhelyedről és környékéről! Készítsetek fényképet lakóhelyetek jellemző 
felszínformáiról, vizeiről!

5.

Keresd meg a térképen, melyik nagy tájon található lakóhelyed!

A táj neve:  .

Felszíne:  . A tájon található magassági szám:  m.

A táj jellegzetes folyóvize:  .

4.
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egy homokszem története

Vizsgálj meg kavicsot, homokszemcséket nagyítóval! Rajzold le, amit láttál!1.

Ismételd meg a víz halmazállapotairól tanultaknál végzett kísérletet! Mf.: 10. oldal 2. feladat. 

Miért repedt meg az üveg, amikor a víz jéggé fagyott? 

Miért töredezik el a kődarab, ha repedéseiben télen megfagy a víz? 

2.

Készíts hasonló felszínű tájat terepasztalon, és végezd el a kísérleteket!3.

Milyen változást tapasztaltál? 

Mi történik, ha kivágják a fákat a hegyoldalon? 

Mi történik, ha kivágják a fákat a folyóparton? 
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tájékozódás a szabadban és a térképen

Rajzold meg piros színnel a térképvázlaton az országhatárt! Jelöld a világtájakat a térképvázlaton!1.

Melyik irányból határolják az alábbi országok hazánkat? Jelöld kezdőbetűvel az országok 
nevét a térképvázlatban!

Szerbia  Ausztria  Ukrajna  Románia  

Szlovákia  Horvátország  Szlovénia 

2.

Keresd meg atlaszodban, az 1. feladat térképvázlatában jelölt pontok magassági számát! Írd 
az értékét a térképvázlatba!

5.

Melyik felszínű területet jelölik a magassági számok? Kösd össze a felszínformával, és szí-
nezd az üres négyzetet a térkép színével!

6.

Nézd meg az atlaszodban, mennyi a kisebbítés mértéke Magyarország domborzati térképén!3.

Jelöld lakóhelyedet az 1. feladat térképvázlatába! Magyarország mely részén laksz? Húzd alá!

É-i D-i K-i Ny-i középső DK-i DNy-i ÉK-i ÉNy-i

4.

 360 m

 2565 m

középhegység

alföld

magashegység

dombság

 1025 m

 156 m
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Színezd az 1. feladat térképvázlatában a térkép színével hazánk két legnagyobb folyóját és 
legnagyobb tavát!

7.

Keretezd be az 1. feladat térképvázlatán azt a területet, amelyet ezen a térképvázlaton látsz!9.

Melyik irányba halad tovább az autó, ha DK felé indul el? Írd a nyilakra!10.

Hogyan határozzuk meg az északi irányt a szabadban? Jelöld az iránytű lapjára a fővilágtá-
jakat! Merre mutat a bot árnyéka délben? Írd az ábrába!

11.

Milyen irányba folyik a Duna Magyarország északi részén? 8.

a) Jelölj a térképvázlaton egy torkolatot!

b) Jelölj „M” betűvel egy mellékfolyót!

c) Jelöld a mellékfolyó folyásirányát!

Hogyan állapítottad meg a folyásirányt a tér-
képvázlat alapján?   

Zala

Kis-Balaton

D
un

aSióBalaton
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Hazánk, magyarország

Színezd a térképvázlaton Magyarország határát! 1.

Írd le a szomszédos országok nevét a tankönyv ábrája segítségével!

Északon:  . Északkeleten:  .

Keleten:  . Délen:  és  .

Délnyugaton:  . Nyugaton:  .

Határfolyó délen:  . Határfolyó északon:  .

2.

Színezd ki hazánk címerét és zászlaját!3.

Keress atlaszod segítségével két folyót, amely egy-egy szakaszon az ország határa is! Jelöld 
őket a térképvázlaton a megfelelő színnel!

Mely alkalmakkor hangzik fel a Himnusz és a Szózat? 

Hol és mikor használjuk a címert és a zászlót? 
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megyék, megyeszékhelyek

Rajzold meg a térkép színével az országhatárt!

Számold meg, hány megyéje van Magyarországnak! 

1.

Rajzold körül a megyédet, és színezd a térképvázlaton!

a) Egészítsd ki a mondatokat!  

Én  megyében élek. 

A megyeszékhely neve:  . Falum, városom, tanyám neve:  

 . A megye határai: 

 .

b) Mely intézmények találhatók megyeszékhelyeden? 

c) Válaszolj a térkép segítségével! Hány megyének egyik határa az országhatár?  

Melyik megye ÉNY-i határa a Balaton?  

Melyik megye székhelye Szeged?  

Milyen irányban fekszik megyédtől?  

Magyarország melyik részén található?  

Milyen irányban van a megyeszékhelyed Budapesttől?  

Mérd meg Szeged és megyeszékhelyed távolságát légvonalban a vonalas aránymérték 

segítségével!  km.

2.
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településeink: város, falu, tanya

Mely településtípust ábrázolják a képek? Írd a képek alatti felső vonalra!1.

Nyomozz, keresd meg a települést a térképen!

A megye nyugati határa Ausztria. A megyeszékhely lakossága több mint 100 000.   

A megye neve:  .  

A megyeszékhely neve:  . A város a   

és a Rába torkolatánál fekszik. A táj felszíne, ahol a város épült:  .

2.

Lakóhelyem neve:  . Lakóinak száma:  .

Lakóhelyem jele a térképen:  . Lakóhelyemhez legközelebbi 25 000–100 000 lakosú  

város:  . Jele a térképen:  . Iránya lakóhelyemtől:  .

3.

Írd a településekre jellemző fogalmak számát az alsó vonalra! Használd a feladat megoldá-
sához a tankönyvedet!

1. lakossága néhány száz vagy néhány ezer fő; 2. többszintes lakóházak jellemzők a telepü-
lésre; 3. a lakóházakhoz gazdasági épületek is épültek; 4. a lakosság főként mezőgazdasági 
termeléssel foglalkozik; 5. magányos lakóház, gazdasági épületekkel; 6. itt van kórház, kö-
zépiskola és más közintézmény; 7. a lakosság főleg gyárakban, üzemekben dolgozik; 8. sok 
települése nehezen megközelíthető, mert nincs megfelelő út; 9. lakótelepek épültek a peremén; 
10. a lakosok egy része innen városba, faluba költözött.
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