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Bevezető
Kedves Diákok!
A földrajz a szűkebb-tágabb környezetünk jelenségeit
a legösszetettebben értelmező tantárgy, amely igényli,
hogy a földrajzot tanulók nyitottak legyenek a világ folyamataira és jelenségeire.
Tanulás során a különböző tudományágak, megfigyelések és a mindennapi tapasztalatok során kialakított vélemények együttesen segítik a munkátokat.
A munkafüzetet a tankönyv szerves részének, azt kiegészítő egységének szánjuk, amely ismeretanyagával,
feladataival kiegészíti a tankönyvet.
A feladatok sokszínűségére, az érdeklődésetek felkeltésére törekedtünk. Ez azt is jelenti, hogy nem kell
minden feladatot megoldani, hiszen vannak, akik érdeklődőbbek és gyorsabban haladnak, és vannak, akiket nehezebben köt le a földrajz. Ezért a tanárod útmutatása, irányítása fontos lesz a tanulási folyamatban.
Egyes földrajzi jelenségek megértését próbáltuk a
mindennapokból hozott példákkal segíteni.

Olyan kérdés- és feladattípusokkal is bővítheted ismereteidet, amelyek értelmeznek, gondolkodtatnak,
motiválnak, az összefüggések feltárására késztetnek.
Sokszor lesz szükség az előzetes tudásodra, tájékozottságodra. Több feladat késztet kisebb kutató munkára, önálló megfigyelésre, információgyűjtésre, az
internet használatára. A feladatok egy része alkalmas
arra, hogy aktualizáld a világról szerzett ismereteidet.
Talán a legfontosabb az önálló vélemény kialakítása,
a vitakészség fejlesztése. Merjétek megfogalmazni véleményeiteket és érveiteket a feladatok elvégzésekor!
A munkafüzet tartalmaz olyan feladatokat is, amelyek megoldásához önálló kutatómunkára, megfigyelésre, elemzésre vagy vizsgálódásra van szükség.
Ezeket

piktogrammal jelültük.
Jó munkát kívánunk!
A szerzők
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I. Tájékozódás földrajzi térben
1. A felfedezés lehetősége
1. Egy hír, és ami mögötte van
Válaszolj a tankönyv 8. oldalán található kérdésekre!
1. A városok elhelyezkedése:
Város

Kontinens

Ország

Országrész

Delhi
San Francisco
2. Az irányváltás okai lehetnek pl.:




3. A szél iránya: 
4. Az érkezés ideje:
Delhi (időzóna: _________________)
induláskor

San Francisco (időzóna:___________________)

ma, 04:00
utazási idő: _________________ óra _________________ perc

érkezéskor
5. A repülés célja lehet pl.: 
6. A hőmérséklet a felszínihez képest jóval 
7. A repülőjegy árát befolyásolhatja pl.:



8. A visszaút iránya: _________________-óceán fölött.
9. Még hosszabb útvonal alakítható ki pl.:
__________________________________ és __________________________________ városok között.
__________________________________ és __________________________________ városok között.
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2. Kérdések a képekhez
1.2. Mintha a Nap járna körülöttünk


1.3. Vivaldit is megihlette e gyönyörű körforgás


1.4. Csend, béke, nyugalom


1.5. Mozgásban a világ


1.6. A természet ereje


1.7. Ahol egykor a jég volt az úr


1.8. A deltás jövevény


3. Úton az iskolába
Az út során felhasznált földrajzi ismereteim:
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4. Hol készültek a ruháim?
a) Válassz ki öt ruhadarabot a szekrényedből! Nézd meg a ruha címkéjén a származási országot!
Ruhadarab megnevezése

Származási ország

b) Atlaszod segítségével keresd meg az országokat és jelöld be azokat az alábbi térképvázlaton!

c) Összesítsétek eredményeiteket! Mely országokból származik az osztály tanulóinak legtöbb ruhadarabja?
Ország

Ruhadarabok száma

1.
2.
3.
4.
5.

6
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5. Animációs filmek a világ körül
a) Hol játszódnak az alábbi Disney-filmek? Kösd össze a film címét a helyszínnel!
Vaiana

afrikai esőerdő

Aladdin

Óceánia

Dzsungel könyve

afrikai szavannák

Oroszlánkirály

Észak-Amerika keleti partjai

Mulan

India

Pocahontas

Bagdad

Tarzan

Kína

b) Melyik térképi helyszín tartozik az egyes filmekhez? Írd a térképvázlaton látható betűket az előző feladatrészben szereplő filmcímek elé!

A)
D)

F)
E)

G)
B)
C)

7
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2. A térképhasználat fortélyai
1. A nyitókép megfigyelése
a) bekötőút hossza: _________________ m

b) tető színe: _________________

c) napszak: _________________

2. Érdekes nevű helyek
Oldalszám az atlaszban +
keresőhálózati jel

Név

Ország

Mi az?

Szeret
Dili
Bandar Seri Begawan
Van
Ouagadougou
Popocatépetl
3. Nagyvárosok megkeresése
Melyik kontinens?

Az atlasz melyik
oldalán található?

Melyik város?

a) é. sz. 40°, k. h. 116°
b) d. sz. 33°, ny. h. 70°
c) d. sz. 34°, k. h. 18°
d) é. sz. 34°, ny. h. 118°
4. Kedvenc helyeink
Saját kedvenc helyeim
név

földrajzi koordináták

Padtársam kedvenc helyei
név

földrajzi koordináták

5. Méretarány és térképolvasás
Sorrend

Térkép címe

Oldalszám

Méretarány

Az iskola és környékének
térképvázlata
A lakóhely térképe

8
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Sorrend

Térkép címe

Oldalszám

Méretarány

Mérés a térképen
(Bátaapáti és környéke)
Éghajlati térképek
A Kárpát-medence és környékének főbb etnikumai
Franciaország és a Benelux
államok
c) Algyő oldalszáma az atlaszban + keresőhálózati jele: __________________, ásványkincsei: ___________________
d)
város

térképi jel

lakosságszám (fő)

Ajka
Veszprém
6. Méretarány szerinti rendezés
országot ábrázoló térkép

a települést ábrázoló térkép

az iskolaépületet ábrázoló térkép

a megyét ábrázoló térkép

7. Műholdkép és térkép
• szigetek: 
• félszigetek: 
• tengerek: 
• hegységek: 
• folyók: 
8. A Vezúv
A Vezúv oldalszáma az atlaszban + keresőhálózati jele: ____________, város: 
9. A Matterhorn
	A Matterhorn oldalszáma az atlaszban + keresőhálózati jele: ____________, országok: _______________________
és ___________________________, fővárosok: _____________________________ és 
10. Lefelé a folyón
A kiinduló város: ______________________, a folyó: ______________, a kikötőváros: ______________________

9

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 9

2022. 05. 27. 13:19

3. Zsebedben a világ
1. Túra az Írott-kőhöz
• A méretarány _____________________________, a részletesség
a) Jelzés: _____________________________
b) Átkelések a patakon: _____________________________
c) Erdő típusa: _____________________________
d) Igaza volt-e a túravezetőnek? Indokold a válaszodat!

e) Haladási irány: _____________________________
• a) Tereptárgy: _____________________________
c) Szintkülönbség: _____________________________ m
• a) Táblák a kilátón:
b) Égtáj: _____________________________
2. A turistajelzések rendszere
a) Hazánkban a turistajelzéseket négy színben használjuk. Ezek fontossági sorrendben a következők:
Mely tereptárgyakon lehet a jelzésekkel találkozni?
b) A főútvonalakat jelölő sáv jelzéseken kívül további 7 jelzést használunk. Ezek mindegyike megjelenhet mind
a négy színben, de az alakzatoknak is van jelentésük. Kösd össze a jelzést a jelentésével!
barlanghoz vezető út
várromhoz, műemlékhez vezető út
szálláshelyre, településre vezető út
kiindulópontjához visszatérő rövid körséta
forráshoz vezető út
hegycsúcsra, kilátóhoz vezető út
főutakat összekötő út
c) Az előbbieken túl egyedi jelzések is használatban vannak. Ilyen lehet egy zarándokút vagy egy tanösvény jelzése. Gyűjts ezekre néhány példát!

10
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3. A HuMap alkalmazás
Töltsd le a telefonodra a HuMap alkalmazást! A térképek sok helyet foglalnak, ám előnyük, hogy túrázás közben
oﬄine is használhatók. Az alkalmazás segítségével oldd meg a következő feladatokat!
A jobb felső sarokban található három vonal segítségével nyisd meg a Keresést, majd írd be a keresőbe: bakonyi
Gyilkos-tó! Válaszd ki a listából a megfelelő találatot!
a) Melyik patak (séd) felduzzasztásával alakult ki a tó?
b) Kb. mekkora tengerszint feletti magasságban fekszik a tó?
c) Milyen emlékmű található a tótól nyugatra?
d) Melyik égtáj felé indul a tótól a tanösvény?
e) Mi annak a kulcsosháznak a neve, ahová ezen a tanösvényen el lehet jutni?
f) Kb. mekkora a távolság a tótól a kulcsosházig?
Nyisd meg a jobb felső sarokban található három vonallal a Tervezést! Tervezz a tótól egy útvonalat Huszárokelőpusztára!
g) Mekkora távolságot kell megtenned? _______________ km
h) Milyen égtáj felé haladsz? ____________________________
4. A Természetjáró alkalmazás használata
Töltsd le a telefonodra a Természetjáró nevű alkalmazást!
A bal felső sarokban lévő menüben válaszd ki a Túrákat! (Ha semmi sem jelent meg, távolítsd a nézetet!) Keress
lakóhelyed közelében található túrákat!

11
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4. Ne magolj, gondolkodj!
1. Változások Szeged környékén






2. Éghajlati diagramok
a)	Hasonló évi középhőmérsékletű városok: ____________________________ és ____________________________,
magasabb: ____________________________
b) A déli félgömbön ______________________________ fekszik.
c) Évi közepes hőingadozás:
• Szombathely: _______________ °C

• Athén: _______________ °C

• Wellington: _______________ °C

• Athén: _____________ mm

• Wellington: _____________ mm

d) Évi csapadékmennyiség:
• Szombathely: _____________ mm
Csapadék eloszlása:
• Szombathely: 
• Athén: 
• Wellington: 
3. Korfák elemzése
Nigéria

Magyarország

alakja
legnépesebb korcsoport
legkisebb létszámú korcsoport
Tegyél x-et a megfelelő oszlopba!
magasabb az átlagéletkor
nagyobb feladatot jelenthet
a nyugdíjak kifizetése
munkaerőhiány fordulhat elő
a jövőben

12
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4. Torzított térképek
Országok, térségek, melyek területe
nőtt

csökkent

Okok

5. Tematikus térképek elemzése
Keresd meg az atlasz 12. oldalán található, Magyarország éghajlatát bemutató tematikus térképeket! A térképek
segítségével oldd meg az alábbi feladatokat!
a) Sorolj fel három olyan várost, ahol 20-21 °C között van a júliusi középhőmérséklet!
	
b) Húzd alá azt a várost, amelyik a legkevesebb évi csapadékmennyiséget kapja!
Győr

Salgótarján

Szolnok

Szombathely

c) Hasonlítsd össze Zalaegerszeg és Debrecen jellemzőit!
Írd be az adatokat és tedd ki a megfelelő relációs jelet (>, =, <)!
Zalaegerszeg

>, =, <

Debrecen

januári középhőmérséklet
júliusi középhőmérséklet
évi középhőmérséklet
évi napfénytartam
évi csapadékmennyiség
d) Melyik város helyén tölgyes a természetes növénytakaró? Húzd alá!
Győr

Székesfehérvár

Szolnok

Veszprém

e) Melyik három város helyén természetes növénytakaró az erősen száraz erdős puszta?
	
f) Melyik két nemzeti parkunk fekszik a Tiszántúlon?
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II
5. Tanulj okosan!

1

1. Magyarország rajza

2. Térképolvasás
a) A Dunántúli-középhegység tagjait nyugatról keletre haladva.
	
b) A Duna menti nagyobb városokat a folyó folyásirányában haladva.
	
c) A nyugati határ mentén fekvő városokat északról délre haladva.
	
d)	A Magyarországgal határos országokat az északi szomszédunktól indulva az óramutató járásával megegyező
irányban haladva.
	
3. Városmodell
A modellezett város: ____________________________
Mely jellegzetességek segítettek a megtalálásában?

4. Vizsgálatok
1. A folyó munkája. Hogyan alakult ki a Szigetköz? 
2. Régi idők tanúi. Hogyan alakult ki a Badacsony? 
3. Édesvíz, sós víz. Melyik vízben könnyebb a felszínen maradni? 
4. A láthatatlan erő. Milyen „láthatatlan erő” dolgozott ellened? 
5. Titokzatos fogyatkozás
Milyen jelenséget modelleztünk? 
A Föld bármely pontjáról megfigyelhető? 

14
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II. Lakóhelyünk a Kárpát-medencében
1. Lakóhelyem helyzete és természeti adottságai
Lakóhelyem földrajzi helyzete
1. Lakóhelyem elhelyezkedése az országban:
nagytáj: ________________________________________________ megye: 
Jelöld be az alábbi térképvázlaton lakóhelyedet!

2. Lakóhelyem központjának földrajzi koordinátái: é. sz. __________° __________’; k. h. __________° __________’
3. Lakóhelyem megyéjének székhelye: _____________________________________
Lakóhelyemtől való távolsága légvonalban: __________ km
4.
Település típusa: ____________________
Település neve: _____________________

Elérhetőség autóval

Leggyorsabb elérhetőség közösségi
közlekedéssel
(formája: ________)

Megyeszékhely

Legközelebbi
nagyváros

Főváros
Budapest

távolság (km)
idő (perc)
távolság (km)
idő (perc)
átszállások
száma

15
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5. Lakóhelyem szomszédos települései:
Település neve

Iránya lakóhelyemhez
képest

Távolsága (km)

Eljutás módja (autó,
busz, vonat stb.)

Lakóhelyem domborzata, kőzetei, talajai, vízrajza
6. Lakóhelyem környezetének domborzati formái:

7. Lakóhelyem környezetének jellegzetes kőzetei:

8. Lakóhelyem jellegzetes talajtípusa:

9. Talajvizsgálat
a) A talaj mechanikai összetétele
		 Szükséges anyag: víz
A talaj mechanikai összetételét a gyúrópróba segítségével határozhatod meg. Kövesd az ábra utasításait! Határozd
meg, milyen típusú a talajmintád!
Formázz gombócot egy evőkanálnyi nedves talajból
Sikerült: lépj tovább!
Nem sikerült: homoktalaj
A gombócból formázz 0,5 cm átmérőjű hengert!
Sikerült: lépj tovább!
Nem sikerült: homokos vályogtalaj
Hajlítsd meg a hengert!
Sikerült: lépj tovább!
Nem sikerült: vályogtalaj
Készíts gyűrűt a hajlított hengerből!
Sikerült: vályogos agyagtalaj
Nem sikerült: agyagtalaj

16
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b) A talaj víztartalmának becslése
		 Szükséges anyag: víz
Állapítsd meg az alábbi táblázat alapján, milyen a talajminta víztartalma!
Száraz

tapintásra száraz, nyomásra könnyen szétesik apró szemcsékre, vízzel leöntve színe nagymértékben
megváltozik

Friss

nyomásra a szemcsék nehezebben esnek szét, jobban egymáshoz tapadnak, vízzel leöntve színe
kevésbé változik meg

Nyirkos

nyomás hatására a szemcsék összetapadnak, a vizet nagyobb nyomásra nem lehet kipréselni belőle

Nedves

erőteljes összenyomáskor a tenyér és az ujjak nedvesek lesznek

Sáros

már kis nyomással is víz távozik

10. Lakóhelyem vízrajzi adottságai
Közeli folyóvizek: 
Közeli állóvizek: 
Vizek hasznosítása: 
Ivóvíz származási helye: 
11. Lakóhelyem természeti erőforrásai:

Lakóhelyem éghajlata
12. Az éghajlat jellemzői:
Lakóhelyem évi középhőmérséklete: __________°C, a legmelegebb tájnál __________°C-kal alacsonyabb.
Lakóhelyem évi csapadékmennyisége __________ mm, a legcsapadékosabb tájnál _________ mm-rel kevesebb.
Lakóhelyem uralkodó széliránya: ______________________________
13. Az éghajlat változása 1961 és 2016 között:
Az évi középhőmérséklet változása: ______________________________, __________ °C-kal.
Az évi csapadékmennyiség változása: ______________________________, __________ %-kal.
Évi napsütéses órák száma _____________ óra.
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2. A település és a népesség jellemzői
Lakóhelyem a múltban, a település jellemzői
1. Településem nevének eredete: 
Településem első említése a történeti forrásokban: 
2. A településem életét meghatározó történelmi események:



3. Jellemző gazdálkodási forma településemen régebben:

Kapcsolattartás módja a közelebbi és távolabbi területekkel településemen régebben:

4. Településem címerének leírása:



5. A településem szerkezete
Készíts egyszerű vázlatrajzot a településed szerkezetéről! Jelöld be a főbb tereket, közút- és vasútvonalakat! Rajzold be a településhez tartozó vízrajzi elemeket (patak, folyó, tó stb.)! Jelöld be a fontosabb középületeket, valamint
iskolád és otthonod helyét is!

18
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6. A településem környezetének átalakulása
Az alábbi tevékenységek közül melyik alakította át településed környezetét az elmúlt évszázadokban? Húzd alá!
erdőirtás; folyószabályozás; mocsarak és lápok lecsapolása; bányászat; ipari üzemek építése;
közutak, vasútvonalak építése; lakóházak terjeszkedése;
egyéb: 
7. Lakóhelyem régi és mai településképének összehasonlítása
Hogyan változott a település kiterjedése? 
Melyik irányba terjeszkedett a település? 
Hol alakultak ki új utcák, lakótelepek, városrészek?

Ugyanott található-e a település központja, főtere? 
Mely utak haladnak ma is ugyanott? 
Mi volt régen iskolád, illetve otthonod helyén? 
Hogyan változott meg a település külterületi részeinek (tanyák, puszták, majorok stb.) száma, elhelyezkedése?

Hogyan változott meg a település környékén lévő vizek (folyók, tavak, mocsarak stb.) elhelyezkedése, kiterjedése?

	Milyen változások láthatóak a külterület hasznosításában? (Pl. hogyan változott az erdők, szántóföldek, legelők,
gyümölcsösök, szőlők stb. kiterjedése?)


Milyen új létesítmények (pl. bányák, mezőgazdasági vagy ipari üzemek, hidak) épültek a település környezetében?

Lakóhelyem népessége
8.	Hogyan változott az elmúlt évtizedekben településed lakónépessége? Töltsd ki a táblázatot az alábbi honlap
segítségével! (http://www.ksh.hu/apps/hntr.main)
Lakosságszám változása: ______________________________
1990

2001

2011

A legutóbbi adat

________________ fő

________________ fő

________________ fő

________________ fő

Milyen okok vezethettek a népességszám változásához? Húzd alá a megfelelőket!
Többen haltak meg, mint amennyien születtek.

Többen születtek, mint amennyien meghaltak.

Többen költöztek el, mint amennyien beköltöztek.

Többen költöztek be, mint amennyien elköltöztek.

Településemhez hozzácsatoltak újabb lakóterületeket.
Településem egyes részeit elcsatolták/egyes részei önálló településsé váltak.
9. A főbb nemzetiségek lakóhelyemen: 
A főbb vallások lakóhelyemen: 
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3. Lakóhelyem gazdasága és nevezetességei
Mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások
1. Lakóhelyem adottságai és hasznosításuk
Milyen természeti és társadalmi adottságokkal rendelkezik lakóhelyed? Tegyél X-et a megfelelő oszlopba!
(Ha településed egyéb adottsággal is rendelkezik, írd azt az alsó sorokba!)
Adottság

Kedvező

Átlagos

Kedvezőtlen

elhelyezkedés
megközelíthetőség
termőföld mennyisége
termőföld minősége
víz
ásványkincsek
védett területek
szakképzett munkaerő
tőke
infrastruktúra
építészeti értékek
kulturális értékek

2. Lakóhelyem gazdaságának jellemzői:
Mi jellemzi lakóhelyed mezőgazdaságát?
• termesztett növények: 
• tenyésztett állatok: 
• egyéb (pl. erdőgazdálkodás): 
• gazdálkodás módja (pl. kiskertek, nagyüzemek): 
Mi jellemzi lakóhelyed iparát?
• ipari ágazatok: 
• cégek, vállalatok: 
• gyártott termékek: 
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Mi jellemzi lakóhelyed szolgáltatásait? Húzd alá azokat, melyekkel lakóhelyeden találkozhatsz! Ha szükséges, egészítsd ki a listát!
• közigazgatás: polgármesteri hivatal, okmányiroda, rendőrség, minisztérium
• kereskedelem: vegyesbolt, pékség, piac, szupermarket, hipermarket, pláza
• egészségügy: háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat, fogászat, szakrendelő, kórház
• oktatás: óvoda, általános iskola, középiskola, felsőoktatási intézmény
• kultúra: könyvtár, színház, múzeum, koncertterem
• idegenforgalom: vendégház, kemping, turistaház, ifjúsági szálló/hostel, panzió, apartman, szálloda
• egyéb: 
Nagyobb cégek logói:

3. Sorold fel, milyen meghatározó intézmények találhatóak a településeden (pl. oktatási, egészségügyi, kulturális)!


4. Környezeti problémák a településemen:
Gazdasági tevékenység

Környezeti probléma
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Látnivalók, nevezetességek, programok: az idegenforgalom alapjai

4

5. a) Településem turisztikai vonzó tényezői
Milyen típusú vonzerővel rendelkezik településed? Húzd alá a megfelelőket! Ha szükséges, egészítsd ki a listát!
• természeti érték (pl. erdő, hegycsúcs, barlang, vizes élőhely)
• kulturális érték (pl. múzeum, színház, galéria)
• építészeti érték (pl. templom, vár/kastély, tájház, szobor)
• rendezvény (pl. fesztivál, koncert, karnevál, sportesemény)
• szórakozás (pl. gyógyfürdő, strand, állatkert, kalandpark)
• helyi termék (pl. zöldség, gyümölcs, bor, kézművesség)
• egyéb: 
Írj konkrét példát az egyes vonzó tényezőkre településedről!



b) Híres emberek településemről:



6. Mely, a turisták által okozott környezeti problémák jellemzőek településedre? Húzd alá! Ha szükséges, egészítsd
ki a felsorolást!
megnövekedett forgalom, nagyobb légszennyezés, zsúfoltság, zajszennyezés,
több hulladék, természeti értékek rongálása
egyéb: 

Hogyan lehetne ezeket a károkat mérsékelni?
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4. Szűkebb hazánk – Projektmunka
1. Csapatalakítás
A csapat vezetője: 
A csapat tagjai:
Név: 						Feladat:




2. Ötletbörze
Gyűjtsétek ide ötleteiteket a bemutatni kívánt területekről! A kiválasztott terület lehet településetek, ha nagyvárosban éltek, akkor annak egy városrésze. Ha kisebb településen laktok, bemutathatjátok a járást, vagy a tájat, ahol
a település fekszik.
Bemutathatjátok többek között a választott terület egy híres emberét, emlékművét, eseményét, épületét, vállalatát,
a környék nevezetes pontjait (pl. hegycsúcs, folyó, barlang stb.)








3. Jegyzetek
Rendszerezzétek a gyűjtött anyagot!
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4. Poszter vagy prospektus terve, vázlata

5

Készítsétek el munkátok első változatát!
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5. A Kárpát-medence nagytájai
1. Nagytájak a térképen
Írd a térképen található körökbe az egyes nagytájak sorszámát!
1 – Alföld
2 – Alpokalja
3 – Déli-Kárpátok
4 – Dunántúli-dombvidék
5 – Dunántúli-középhegység
6 – Erdélyi-medence
7 – Erdélyi-középhegység (Erdélyiszigethegység)
8 – Északi-középhegység
9 – Északkeleti-Kárpátok
10 – Északnyugati-Kárpátok
11 – Keleti-Kárpátok
12 – Kisalföld
13 – Bécsi-medence
2. A huszonötmillió éves utazás
a)	Állítsd sorrendbe a földtörténeti eseményeket! Írd be sorszámukat az ábra megfelelő helyére! A kezdő és a záró
eseményt segítségül előre megadtuk.
		

1. A Kárpátok magasabb csúcsait jégsapkák fedték be.
2. Megindult a vulkáni tevékenység.
3. A medence belsejében lösz képződött.
4. 
Megkezdődött a tengerszemek és az
U alakú völgyek kialakulása.
5. A folyami hordalékok feltöltötték a tengert.
6. A Kárpát-medencét tenger öntötte el.

Gyűrődéssel kiemelkedik a Kárpátok.

		
		
		

Kialakult a mai éghaj		
lati és vízrajzi kép.

		

b) Párosítsd az okot a képen látható következménnyel! Írd a megfelelő kép sorszámát a táblázatba!
Leírás

Kép száma

Az elmocsarasodó tengerpartokon kőszénkészletek keletkeztek.
A folyók által lerakott üledékekben felszín alatti vízkészletek (pl. hévizek)
maradtak fenn.
A jég csiszoló munkája csipkézett hegygerinceket alakított ki.
A jég által vájt mélyedésekben tengerszemek jöttek létre.
A szél által szállított finom szemcséjű porból lösz keletkezett.
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1.

2.

3.

4.

5.

3. Hegységek, források, hágók, szorosok
A Kárpátok mely részeihez tartoznak az alábbi földrajzi fogalmak? Egészítsd ki a táblázatot a számok beírásával!
Használd az atlasz térképeit!
Hegységek:

Folyók forrása:

1. Hargita

5. Maros

2. Magas-Tátra

6. Tisza

10. Gyimesi-szoros

3. Máramarosi-havasok

7. Vág

11. Vereckei-hágó

4. Retyezát

8. Zsil

12. Vöröstorony-szoros

ÉszaknyugatiKárpátok

ÉszakkeletiKárpátok

Hágók, szorosok:
9. Branyiszkói-hágó

Keleti-Kárpátok

Déli-Kárpátok

Hegységek
Folyók forrása
Hágók, szorosok
4. Keresztül-kasul a medencén
Az alábbi ábrán egy keresztmetszetet látsz, amely a Kárpát-medence egy részletéről készült.
2500 m

1

5
2

4
3

×

1500 m
750 m
100 m
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a) Állapítsd meg, hogy a műholdfelvételre berajzolt vonalak közül melyik mentén készült a metszet!

E
C

B

A

D
F

A(z) ______________________________ vonal mentén.
b) Mely tájak fekszenek a metszet mentén? Írd melléjük a keresztmetszeten látható számot! (Amelyik tájat nem
érinti a metszet, oda írj 0-t!)
Alföld __________

Déli-Kárpátok __________

Dunántúli-középhegység __________

Erdélyi-szigethegység __________

Erdélyi-medence __________

Északi-középhegység __________

Északkeleti-Kárpátok __________

Északnyugati-Kárpátok __________

Keleti-Kárpátok __________

Alpokalja __________

c) Melyik folyó völgyét jelöli a metszeten a csillag?
5. Koordinátavadászat a Kárpátokban
Mely látnivalókat, nevezetességeket találod az alábbi földrajzi koordinátáknál? Használd a Google Térképet vagy
a Google Föld programot!
a) é. sz. 49,16°; k. h. 20,13°:
b) é. sz. 46,13°; k. h. 25,89°:
c) é. sz. 48,07°; k. h. 24,24°:
d) é. sz. 49,12°; k. h. 20,06°:
e) é. sz. 46,79°; k. h. 25,79°:
f) é. sz. 46,81°; k. h. 25,82°:
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6. A medencejelleg hatása az éghajlatra és a vízrajzra
1. Éghajlati tényezők a Kárpát-medencében
A tankönyv 31. oldalán található 6.4-es ábra éghajlati diagramjai, illetve az alábbi táblázat segítségével egészítsd
ki a jellemzéseket! Válaszd ki a megfelelő diagramot, olvasd le a szükséges adatot, majd válassz egyet vagy többet
a felkínált magyarázatok közül!
Az elhelyezkedés jellemzői:
Legkisebb

Közepes

Legnagyobb

Távolság az óceántól

Felsőőr

Szeged

Csíkszereda

Távolság a medence közepétől

Szeged

Felsőőr

Csíkszereda

Tengerszint feletti magasság

Szeged

Felsőőr

Csíkszereda

Magyarázatok:
1. Ez a város fekszik legközelebb az óceánhoz.
2. Ez a város fekszik legmesszebb az óceántól.
3. Ez a város fekszik a legalacsonyabban.
4. Ez a város fekszik a legmagasabban.
5. Ez a város fekszik legközelebb a medence középpontjához.
6. Ez a város fekszik legtávolabb a medence középpontjától.
a) A legmagasabb évi középhőmérséklet:
város: 

, értéke: __________ °C, magyarázat(ok): ____________________

b) A legnagyobb évi csapadékmennyiség:
város: 

, értéke: __________ mm, magyarázat(ok): ____________________

c) A legkisebb évi közepes hőingás:
város: 

, értéke: __________ °C, magyarázat(ok): ____________________

d) A leghidegebb januári középhőmérséklet:
város: 

, értéke: __________ °C, magyarázat(ok): ____________________

e) A legmelegebb júliusi középhőmérséklet:
város: 

, értéke: __________ °C, magyarázat(ok): ____________________

f) A legkevesebb nyári csapadék:
város: 

, értéke: __________ mm, magyarázat(ok): ____________________
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2. Jóslás vagy előrejelzés?
a) Ismered az alábbi népi megfigyeléseket? Írd a megfigyelés után az értelmezés betűjelét!
Ha Katalin kopog, karácsony locsog.

__________

Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget.

__________

Ha Medárd napján esik, akkor negyven napig esik.

__________

Értelmezés:
A) Március közepén jelentős felmelegedés figyelhető meg.
B) Ha június eleje csapadékos, sokáig esős lesz az idő.
C) Ha november 25-én fagy van, egy hónap múlva enyhe idő lesz.
b) Állapítsd meg az adatok és a diagramok segítségével, hogy 2020–2021-ben beigazolódtak-e ezek a jóslások!
Indokold válaszodat!
1. „Ha Katalin kopog, karácsony locsog.”
Napi középhőmérséklet 2020. november 25-én: 1,3 °C (Gondolj arra is, hogy ez alapján mekkora lehetett a
legalacsonyabb hőmérséklet aznap!)
Napi középhőmérséklet 2020. december 25-én: 4,7 °C
2020-ban a jóslás
• beigazolódott
• nem igazolódott be
• nem állapítható meg

Napi középhőmérséklet 2021 márciusában (°C)

Indoklás:

napi középhőmérséklet (°C)

13

2. „Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget.”
2021-ben a jóslás
• beigazolódott
• nem igazolódott be
• nem állapítható meg

Indoklás:

5
3

Napi csapadékmennyiség 2021 júniusában (mm)
csapadékmennyiség (mm)

2021-ben a jóslás
• beigazolódott
• nem igazolódott be
• nem állapítható meg

9
7

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
sokévi átlag (1981–2020)
2021. március

Indoklás:

3. „Ha Medárd napján esik, akkor negyven napig esik.”

11

7

5
3

1
01

03

05

07

09

11

13

15

sokévi átlag (1981–2020)

17

19

21 23

25

27

29

2021. június

c) Gyűjts további népi időjárási megfigyeléseket!
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3. A Kárpát-medence folyói és tavai

a
c b
d

7
h

e

j
f

i

g

a) Írd a térképvázlaton látható körökbe a Kárpát-medence alábbi folyóinak sorszámát!
1. Bodrog
2. Dráva
3. Duna

4. Hernád
5. Ipoly
6. Körös

7. Maros
8. Mura
9. Olt

10. Rába
11. Sajó
12. Sió

13. Szamos
14. Száva
15. Tisza

16. Vág
17. Zagyva
18. Zala

b) Mely állóvizeket jelölik a térképvázlat betűi? Nevezd meg őket!
a) ___________________________________________

f)

b) ___________________________________________

g)

c) ___________________________________________

h)

d) ___________________________________________

i)

e) ___________________________________________

j)

4. Folyórejtvény
a) Atlaszod segítségével fejtsd meg a folyókkal kapcsolatos keresztrejtvényt!
Szegedtől délre lépi át az országhatárt.
Kassa folyója.
Torkolata Szolnoknál van.
Keresztülfolyik a Kis-Balatonon.
Az Ondava, a Laborc, az Ung, a Latorca és a Tapoly összefolyásával jön létre.
Délről kerüli meg az Erdélyi-érchegységet.
Két forrásága Désnél találkozik.
A Balaton vizét szállítja a Dunába.
Megfejtés: ___________________________________________
b) Magyarázd el, hogyan kapcsolódik a megfejtésként kapott szó a Kárpát-medence vízrajzához!
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7. Az Alföld és a Kisalföld
1. Alföldi tájaink területének összehasonlítása
Az Alföld és a Kisalföld területe
100 000

(km2)

75 000
50 000
25 000
0

Alföld
Magyarországon

Kisalföld
Országhatáron túl

A diagram tanulmányozása után döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Az állítások elé írj I (igaz) vagy H (hamis) betűt!
_______ Az Alföld teljes területe kb. kétszer akkora, mint a Kisalföld teljes területe.
_______ Az Alföld teljes területének kicsit kevesebb, mint a fele található az országhatáron túl.
_______ A Kisalföld területének 44%-a található Szlovákiában és Ausztriában.
_______ Az Alföld teljes területe nagyságrendileg akkora, mint Magyarország teljes területe.
2. A tanúhegyek
a)	Állítsd időrendbe a tanúhegyek kialakulását leíró lépéseket! Az 1. sorszámot a legrégebben lejátszódott folyamat elé írd!
A térségben bazaltvulkanizmus zajlik, a felszínre láva- és tufarétegek rakódnak.
A
 finom tavi üledéket a területről a szél és a víz az évmilliók során elszállítja, kivéve azokon a helyeken,
ahol a kemény bazaltsapka ezt megakadályozza.
A területet tenger önti el.
A
 hegyek a területet egykor borító üledékes kőzetrétegből magasodnak ki, tanúskodva az egykori felszín
magasságáról.
A később tóvá zsugorodó tengerben főként homok- és agyagüledékek ülepednek le.
b) Keresd meg a két tanúhegyet a leírás alapján az atlasz térképén! Nevezd meg őket!
	Közvetlenül az Északi-Bakony előterében emelkedik a tengerszinthez képest 432 méterrel magasabban. –
______________
A Marcal-medence nyugati peremén áll a Kemenesháttól keletre. – 
c)	Mely kultúrnövény termesztése és erre épülő gazdasági tevékenység honosodott meg a tanúhegyek oldalában
az évszázadok során? ______________
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3. Tájtípusok az alföldeken
Írd a tájtípusok neve mellé a hozzájuk kapcsolható állítások betűjelét!
Hordalékkúpok

Löszvidékek

Árterek

A) Az Alföld legmélyebben fekvő területei.
B) Közvetlenül ott alakultak ki, ahol a folyók elhagyták nagyobb esésű szakaszaikat.
C) A folyószabályozás után ma már főként mezőgazdasági célból hasznosítjuk e területeket.
D) Kőzetanyaguk felhalmozásában a szél felszínformáló erejének fontos szerepe volt.
E) A legjobb minőségű talajok e területeken képződtek.
4. Az Alföld tájai
Tanulmányozd az Alföld domborzati térképét! A tankönyv és az atlasz segítségével oldd meg a hozzá kapcsolódó
feladatokat!
a) Nevezd meg a számokkal jelölt tájakat!
	 1. 
	 2. 

4

	 3. 
	 4. 

6

	 5. 

11

	 6. 
	 8. 

10

5
3

1

	 7. 

9

8

2

ártéri síkság
löszös
hordalékkúp
homokos
hordalékkúp

	 9. 
10. 

7

11. 

b) Csoportosítsd a felsorolt tájakat elhelyezkedésük alapján! Írd a tájak sorszámát a táblázatba!
Dunántúl

Duna–Tisza köze

Tiszántúl

egyik sem

c) Csoportosítsd a felsorolt tájakat kialakulásuk módja szerint a térkép jelrendszere segítségével! Írd a tájak sorszámát a táblázatba!
Kialakulás módja

Folyók kiöntése során
elegyengetett hordalékokból jött létre.

Szél által szállított, aprószemcsés hordalékokból
épült fel.

Folyók és szél által szállított, nagyobb szemcsés
hordalékokból áll.

A táj sorszáma
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5. A Kisalföld tájai és nevezetességei
a) Egészítsd ki a térképvázlatot: írd a megfelelő helyre az alábbi neveket!
Ausztria, Duna, Fertő, Győri-medence, Marcal, Marcal-medence, Rába, Szigetköz, Szlovákia, országhatár

b) Az alábbi betűhalmazban hat olyan kifejezést rejtettünk el, amelyek a Kisalföld nevezetes településeihez kapcsolódnak. Keresd meg a kifejezéseket (vízszintesen, függőlegesen és átlósan is haladhatsz két-két irányban),
majd kapcsold össze őket a megfelelő településsel!
Segítenek a tankönyv 34–35. oldalain lévő kis szövegek!
Figyelem! Az egyik földrajzi név kötőjelet is tartalmaz, de azt a betűhalmazban nem jelöltük!
A

B

A

L

Ő

I

E

S

Z

J

H

A

Y

D

N

Ó

C

M

E

L

U

E

R

T

Ó

Ö

E

Ó

L

D

Z

Ü

F

R

D

N

T

K

I

S

F

E

D

F

T

Ú

E

A

S

G

E

I

B

A

E

T

Z

T

K

D

E

C

V

G

Ű

Ó

A

L

O

T

Z

Ű

Ő

Z

U

F

G

K

L

I

O

M U

E

L

Ó

Z

U

A

M

Bük
Fertőd
Győr
Nagycenk
Pápa
Tata
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8. Az Alpokalja és a Dunántúli-dombvidék
1. Dombvidéki tájaink
a) Színezd sárgára az Alpok keleti nyúlványaihoz és az Alpokaljához tartozó tájak nevét, zöldre pedig a Dunántúli-dombvidékhez tartozó tájakét!
Baranyai-dombság

Kőszegi-hegység

Kemeneshát

Soproni-hegység

Somogyi-dombság

Mecsek

Tolnai-dombság

Villányi-hegység

Zalai-dombság

b) Azonosítsd, hogy a táblázatban kiszínezett tájnevek
mely térképi foltokhoz tartoznak! Írd a táblázatban szereplő tájnevek mögé a térképi számukat!

1

2

3

4
5
6

c) Írd a földrajzi neveket az ábra megfelelő
helyére!
Kemeneshát, Kisalföld, Kőszegi-hegység,
Marcal, Rába, Soproni-hegység
Írd az ábra alján található téglalapokba
a megfelelő kőzet nevét!

Rép

Írott-kő

ce

Bakony
ös
ngy

Gyö

átalakult kőzetek, kavics
Írd az ábra alján található négyzetekbe
a megfelelő égtájak rövidítését!

mészkő
és dolomit

2. A dombvidékek kialakulása és szerkezete
a) Állítsd helyes időrendbe az alábbi eseményeket! A számozást kezdd a legkorábbival! A megoldáshoz használd
a tankönyv 36. oldalának szövegét és ábráját!
Homokos, kavicsos folyami hordalék lerakódása
Patakok, folyók völgymélyítő és -szélesítő munkája
Törési síkok mentén vetődés, völgyek és kiemelkedések kialakulása
Lösz képződése
Tengeri üledékképződés: mészüledék lerakódása

34

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 34

2022. 05. 27. 13:20

b) Az Alpokalja és a Dunántúli-dombvidék szerkezetének összehasonlítása
Tegyél X-et a nagytájakra jellemző állításokhoz tartozó cellákba!
Alpokalja

Dunántúli-dombvidék

Síkságai folyók hordalékkúpjaiként jöttek létre.
Dombságai homokból, kavicsból, agyagból és a rájuk rakódott löszből épülnek fel.
A dombságok főként kavicsból vagy agyagból épülnek fel,
a lösz kevéssé jellemző.
A szomszédságában lévő középhegységek az Alpok keleti
nyúlványai.
Hegységei szigetszerűen emelkednek ki a környezetükből.
Középidei üledékes kőzetek építik fel a hegységeit.
c) Mely fogalmakhoz tartoznak az alábbi meghatározások? Húzd alá a megfelelő fogalom nevét!
1. Az Alpokalja szomszédságában elterülő hegységeket felépítő fő kőzetcsoport.
vulkáni kőzetek

átalakult kőzetek

üledékes kőzetek

2. Olyan domborzati forma, amely 200-500 méter tengerszint feletti magasságú kiemelkedéseket és a köztük
lévő völgyeket, medencéket foglalja magában.
dombság

középhegység

fennsík

3. Az Alpokból a Kárpát-medence területére érkező folyók hordalékából felépülő tájtípus.
löszös dombvidék

kavicstakaró

mészkőhegység

4. A mészkőhegységekben jellemző folyamat, mely során a mészkő oldódása miatt jellegzetes felszíni és felszín
alatti képződmények (pl. barlangok) keletkeznek.
karsztosodás

bevágódás

csiszolás

3. Látnivalók a dombvidékeken
Sorold fel a leírás sorrendjében azokat a településeket, látnivalókat, ahol az utazók jártak!
a) Először a leghűségesebb várost látogattuk meg. Nagyon tetszett a kilátás a Tűztoronyból. Késő délután egy
már nem működő kőbányát jártunk be. A színházban sajnos nem volt előadás. Ezután egy megyeszékhelyen
jártunk, de sajnos a híres történelmi karnevált nem ekkor tartották. Másnap egy kisvárosba utaztunk, melynek megnéztük a törökök által ostromlott várát és azt is hallottuk, amikor a harangszó korábban szólalt meg.
A következő úticélunk a Dunántúl legmagasabb pontja volt. A harmadik napot egy olyan gyógyfürdőben
kezdtük, melynek vizét szénhidrogének utáni kutatás során fedezték fel. Majd Zala megye két legfontosabb városát látogattuk meg (a megye székhelye volt a második úti célunk). Legvégül egy festői szépségű tájon jártunk,
ahol a népi építészettel és kézműves mesterségekkel ismerkedhettünk.

b) Somogy megye székhelyének megismerése után elutaztunk egy Szent László által alapított bencés kolostor romjaihoz.
A következő napot vöröshomokkő-sziklák megtekintésével és egy gyógybarlang bejárásával kezdtük a Mecsekben,
majd egész napos városnézést tartottunk a térség legnagyobb városában. Ennek során római kori és török emlékeket,
múzeumokat is láttunk, illetve meglátogattuk a híres Zsolnay-negyedet is. Másnap délre utaztunk, hogy egy gyógyfürdőben töltsünk fél napot, majd a közeli kisváros várát látogattuk meg. Az utolsó napot karsztos hegyoldalak bejárásával, növényritkaságok felkutatásával töltöttük egy hegy déli lejtőin, majd a közeli pincesort látogattuk meg.
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9. A Dunántúli- és az Északi-középhegység
1. Tedd sorrendbe!
a)	Tedd sorrendbe a hegységeket elhelyezkedésük szerint, nyugatról kelet felé haladva! Az 1. sorszámot az elé a
hegység elé írd, amelyik a legnyugatabbra helyezkedik el!
Aggteleki-karszt

Keszthelyi-hegység

Bakony

Mátra

Börzsöny

Velencei-hegység

Bükk

Vértes

Cserhát

Visegrádi-hegység

Dunazug-hegység

Tokaji (Zempléni)-hegység

b) Írd a hegységek neve után a térképi betűjelüket is!

11
7

2

3
4

5

6

8

9

12

10

1

2. Középhegységeink összehasonlítása
a) Egészítsd ki a táblázatot az alábbi kifejezések beírásával! Figyelem! Nem minden kifejezést tudsz elhelyezni.
Balaton-felvidék, Bükk, Cserhát, Mátra, Visegrádi, andezit, bazalt, gránit, mészkő
Börzsöny

Hegység
Felépítő közet

vörös homokkő

Egyéb jellemző

tanúhegyek, egykori gejzírkúpok, szénsavas források

A _____________-hegységtől
a Dunakanyar választja el

karsztos fennsík, barlangok,
fehérlő sziklaszirtek
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b) Színezd a Dunántúli-középhegységre vonatkozó állításokat sárgára, az Északi-középhegységre vonatkozókat
kékre! Figyelem! Vannak olyan állítások, amelyek mindkét hegységre igazak. Ezeket zöldre színezd!
vonulatai délnyugat–északkeleti irányban húzódnak

területétől délre, délnyugatra árkos süllyedékekben kialakult tavak vannak
kőzetei között előfordul a bazalt
kőzetei többségükben tengeri üledékekből alakultak ki
a hegységei jellemzően vulkanizmus eredményeként alakultak ki
előfordulnak a területén karsztos képződmények
területén nem fordul elő gránit és vörös homokkő

Északi-középhegység

Dunántúli-középhegység

területe kizárólag hazánkra korlátozódik

éghajlatválasztó hegység
jellemző talaja a barna erdőtalaj
c) Tegyél X-et a táblázatban annak a hegységnek a neve alá, amelyik...
Dunántúli-középhegység

Északi-középhegység

idősebb
nagyobb átlagmagasságú
nagyobb területű
hidegebb éghajlatú
erdősebb
3. Látnivalók a középhegységekben
Az alábbi hiányos szavak egy-egy látnivalót rejtenek. Egészítsd ki a szavakat, majd kösd össze mindegyiket a másik oszlopban található földrajzi névvel! Segít a tankönyv 40–41. oldala.
a) Dunántúli-középhegység
___ ___ U X ___ ___ ___ Á ___ Y ___

Budapest

___ ___ S S ___ H A ___ G

Gánt

V___ ___ D ___ K ___

Gerecse

___ ___ S T ___ T ___ C S - ___ ___ S T ___ ___ Y

Keszthely

___ Y ___ ___ Y F ___ R ___ Ő

Tapolcai-medence

C ___ ___ A - ___ A ___ A ___

Tihany

___ A ___ A ___ T ___ R G ___ ___ A

Veszprém

___ Ö ___ Ö ___ ___ Á ___ ___ Á ___ Y

Zirc
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b) Északi-középhegység
___ Ö R Z ___ Ö ___ Y

Aggtelek

F ___ ___ É R ___ V Á ___

Bükk

A S ___ ___ B ___ R

Dunakanyar

___ A L Ó ___ F ___ ___ U

Eger

___ Á ___ R A ___ S ___ ___ S A

Hollókő

K Ő ___ ___ Í ___ H Á ___

Kékes

___ O ___ O ___ Ó ___Ő

Miskolc

___ A ___ A ___ ___ A - ___ A ___ ___ A ___ ___

Visegrádi-hegység

___ Á T Y ___ ___ - V Í ___ ___ S ___ S

Tokaj

___ G R ___ ___ S I ___ ___ A G ___ ___

várak

4. A Bakonytól a Balatonig
a) Készíts egyszerű keresztmetszeti rajzot a Bakonyról és a Balaton-felvidékről Ajkától Tihanyig!
Tedd a vonalzódat az atlaszban a két településre, mérd meg a távolságukat! Melyik hegycsúcsot érinti a két települést összekötő vonal? Mérd meg Ajkától való távolságát és olvasd le tengerszint feletti magasságát! Mekkora
a Balaton víztükrének tengerszint feletti magassága?
Az adatokat rögzítsd a táblázatban!
Hely

Távolság Ajkától (km)

Tsz. f. magasság (m)

0

225

Ajka
________________________ hegy
Tihany

181

Balaton partja

35

tengerszint feletti magasság (m)

A táblázat adatait ábrázold az alábbi diagramon! A vízszintes tengelyen a távolság látható. Jelöld az egyes helyek
tengerszint feletti magasságát a megfelelő távolságnál, majd kösd össze a pontokat!
600
500
400
300
200
100
0
0
Ajka

5

10

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

15

20

távolság (km)

25

30

35 Balaton-

part
....................................

b) A metszet tetején jelöld be az égtájakat!
c) Az ábrázolt területen az északnyugati szél jellemző. Jelöld a szél irányát a metszeten!
d) A metszet melyik oldala csapadékosabb? Rajzolj felhőt a megfelelő helyre!
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5. Túrázzunk a térképen!
Az Országos Kéktúra útvonalat ezúttal a térképen járjuk be. A Balaton nyugati „csücskéből” indulunk és északkelet felé haladunk. Válaszolj a kérdésekre a térkép alapján!

aj

Zala

za

Tis

os

Z

Sió

B

Ráb

Kékes

Kab-hegy
on
at
l
Ba

a

Kőris-hegy

Sz

Dobogókő

m

Istállós-kő

va
agy

Írott-kő

Duna

og

ó

Csóványos
a

d

Bodr

S

Hern
á

Nagy-Milic

ttyó
ere

Körös

a) Melyik hegységből indulunk?
b) A Dunántúli-középhegység tagjai közül melyik hegységbe nem tér be a túra útvonala?
c) Melyik az utolsó három hegység, ahova a túránk vezet?
________________________________; _______________________________; ________________________________
d) Melyik hegységben vezet a leghosszabb szakaszon a túra?
e) A hegységek mely pontjait köti össze a túra útvonala?
f) Melyik hegység felé haladunk, amikor a Zagyván kelünk át?
g) Melyik hegységből jövünk, amikor a Sajón kelünk át?
h) Milyen sorrendben járjuk végig a Dunazug-hegység tagjait?
______________________________

______________________________

______________________________

i) Tudunk-e fürdeni a Bodrogban a túra során? igen – nem
j) Ha igen, akkor hol, melyik hegységnél? / Ha nem, akkor miért nem?
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10. A Kárpát-medence mint társadalmi-gazdasági
11. egység
1. Csapatalakítás
A csapat vezetője: 
A csapat tagjai (név):

Feladat:




2. A téma kiválasztása
Karikázd be a csapatod által feldolgozott témát!
1. Hol lakunk? – a Kárpát-medence települései
2. A föld művelése – a mezőgazdaság
3. Erdőirtás itt, árvíz ott
4. Bányászat és környezetkárosodás
5. Kik lakják a Kárpát-medencét?
6. Néprajzi értékek
7. Látnivalók határtalanul
3. Felhasznált források
Gyűjtsétek össze a felhasznált könyvek, cikkek, honlapok stb. címét!
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4. Jegyzetek

























5. Tanácsok a bemutató elkészítéséhez
Ha lehetőségetek van rá, bemutatótokat diák segítségével tegyétek szemléletesebbé! A diasor elkészítéséhez vegyétek figyelembe az alábbi szempontokat!
• A bemutató 6-10 diából álljon!
• A kezdő dián a téma címe és egy figyelmet magára irányító, nagyobb kép szerepeljen!
• A többi dián figyeljetek a képek és szövegek megfelelő arányára!
• A szöveget vázlatosan, akár pontokba szedve tüntessétek fel, a diákon ne szerepeljen folyamatos szöveg!
• Figyeljetek a megfelelő betűméretre!
• Sem a betűk, sem a háttér színe ne legyen túlságosan rikító, a betűk jól olvashatóak legyenek a háttéren!
• Ne használjatok túl sok és sokféle áttünést és animációt, mert elvonja a nézők figyelmét!
• Az új diák, a képek és az egyes szövegrészek gombnyomásra jelenjenek meg!
•A
 z előadás során nézhetitek a diák szövegét, de ne olvassátok fel azt, hanem önálló mondatokban beszéljetek
róla!

41

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 41

2022. 05. 27. 13:20

III. Életünk Magyarországon
1. Hazánk népessége
1. Nemzetiségek és vallások
a)	Vesd össze az alábbi térképeket a tankönyv 52. oldalán található 1.2-es térképpel és az atlasz 13. oldalán található felső térképpel!
	Nevezd meg, hogy mely magyarországi nemzetiségek elhelyezkedését mutatják az egyes térképek! Írd a nemzetiség nevét a térkép alatti vonalra!

A nemzetiség
településenkénti
aránya (%)

A nemzetiség
településenkénti
aránya (%)

0–21
22–42
43–63
63–

0–21
22–42
43–63
63–

A – ____________________________________________

B – ____________________________________________

A nemzetiség
településenkénti
aránya (%)

A nemzetiség
településenkénti
aránya (%)

0–21
22–42
43–63
63–

0–21
22–42
43–63
63–

C – ____________________________________________

D – ____________________________________________

b)	Helyezd el a vallási épületeket ábrázoló képek betűjelét az alábbi táblázatban! Segítenek a feliratok és történelmi tanulmányaid!
Vallások
zsidó vallás

kereszténység
római katolikus

protestáns

iszlám
görögkeleti
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A

B

Bazilika, Esztergom

C

Ortodox templom, Szentendre

D

Református Nagytemplom, Debrecen

E

Dzsámi, Siklós

Dohány utcai Zsinagóga, Budapest

2. Családi életutak
a)	Gyűjtsd ki a tankönyv 53. oldalán található szövegekből, hogy az egyes családtagok főbb életeseményei milyen
életkorban következtek, illetve következhetnek be!
Név
(életkor)

Iskola befejezése,
munkába állás

Házasságkötés

Első gyermek születése

Magdi (64)
Anita (43)
Lóri (14)
b) Hogyan változott az egyes életesemények bekövetkezése a családban?
1. Iskola befejezése, munkába állás: 
2. Házasságkötés: 
3. Első gyermek születése: 
c)	Feltehetően hogyan változhatnak az alábbi tényezők a fentieknek köszönhetően? Húzd alá a legvalószínűbb
változást!
1. Szakképzettség: 		

nő		nem változik		csökken

2. Önálló élet elkezdése:

korábban

ugyanakkor		

később

43

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 43

2022. 05. 27. 13:20

3. A cigányság kultúrája

2

a)	Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!
Cigányzenészek nemcsak magyarok, hanem sok más nép között is működnek. Szerepük elsősorban a balkáni
országokban ugyanolyan mértékű, mint Magyarországon. Mégis, a cigányzene kifejezés a világon mindenhol a
zenélésnek azt a formáját és stílusát juttatja az emberek eszébe, amely a 18. század végétől a 19. század közepe
tájáig a magyar kultúra részeként, Magyarországon alakult ki.
Cigányzenészekről Magyarországon a legkorábbi emlékként egy bejegyzést ismerünk az 1489. évből. A zenét
hivatásként gyakorló cigányok nem a nyugatra igyekvő cigány csoportokkal, hanem azoktól függetlenül, zenészként érkeztek Magyarországra – ahogy már korábban, a törököknél is szerepeltek. Magyarországi meggyökeresedésükre a 17. század végéről vannak adatok. Egy 1683-ban kiadott német nyelvű kalandregény szerzője
szerint „majdnem minden magyar nemes embernek van egy hegedűs vagy lakatos cigánya."
Igazi együttest – cigánybandát – még nem alakítanak. Urak szolgálatában vagy vándorzenészként egyenként
vagy kettesével zenélnek. A 18. század végére kapcsolatba kerültek a magyar nemzeti mozgalommal, a 19. század folyamán ők azok, akiknek zenészi közreműködésére a nemzetet képviselő nemesség és polgárság igényt
tart. Közreműködői annak a zenei mozgalomnak, amely a verbunkos stílus kialakulásához vezetett. Ott vannak
az 1848–49-es szabadságharcban is, ahová zenészként kísérik el az őket patronáló urakat.
A legkorábbi cigánybandaként a híres női prímás, Czinka Panna együttesét ismerjük. Ez a négytagú – hegedű,
kíséretet játszó hegedű, cimbalom, bőgő összetételű – együttes egy Lányi János nevű nemes úr szolgálatában
állt, aki előzőleg Czinka Panna zenei iskoláztatásáról is gondoskodott. Hasonló összetételű cigányzenekarok
nagyobb számban a 18. század utolsó évtizedeitől kezdve alakultak. Ez része volt azoknak a reformtörekvéseknek, amelyek a magyar nyelv megújítását szorgalmazták, de kiterjedtek a magyar tánc, zene és viselet ügyére
is. Hagyományos magyar hangszeres zene csak népzenei szinten létezett. Ilyet elsősorban cigányzenészek játszottak. Őket ösztönözték – tanítással, anyagi és erkölcsi támogatással – arra, hogy az európai ízlésnek megfelelő hangzású együtteseket alakítsanak, a hagyományos stílust a korszerű európai igényeknek megfelelően
átalakítsák. Ez azzal járt, hogy zenéjük mind messzebb szakadt a hagyománytól. A 19. század közepétől olyan
megreformált zenére ragadt rá a „cigány” jelző, amely minden cigányok zenéje közül a legkevésbé lehet eredeti
cigány, vagy akár csak „keleti”.
Forrás: Kemény István (szerkesztő): A magyarországi romák című műve nyomán
Milyen szerepe volt a cigányzenének a magyar kultúra 18–19. századi megújításában?

Miért nem tekinthetjük eredeti cigányzenének azt a stílust, amit a 19. század második felétől annak neveztek?


Mi volt Czinka Panna szerepe a cigányzene átalakulásában?


b) Állítsd helyes időrendbe a következő eseményeket!
kialakul a verbunk
kialakul a „megreformált” cigányzene
a szabadságharcban cigányzenészek is részt vesznek
a cigányság bekapcsolódik a magyar nemzeti mozgalomba
török területről cigányzenészek érkeznek hazánkba
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2. A népesség változása hazánkban
1. Halálozások
Készíts oszlopdiagramot a táblázatból, majd válaszolj a kérdésekre!
Rosszindulatú
daganatok

Szívrendszeri
megbetegedések

Agyérmegbetegedés

Tüdőbetegségek

Májbetegségek

COVID-19

31 623

31 935

11 722

5352

3361

8981

Gépjármű- Öngyilkosbalesetek
ságok
554

1706

A leggyakoribb halálokok, 2020

40 ezer

a) Melyek a leggyakoribb halálokok hazánkban? 

Hogyan lehetne ezek számát csökkenteni? 

b) Körülbelül hányszor többen haltak meg daganatos betegségekben, mint gépjárműbalesetben?

c) Melyik halálozási ok tekinthető a legújabb keletűnek? Miért?
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2. A gyermekvállalás idejének változása hazánkban

3

Az alábbi diagram segítségével válaszolj a következő kérdésekre!
Ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületések
160

élveszületések (fő)

140
120
100
80
60
40
20
0

15–19

20–24

25–29

(kor)

1980

30–34

35–39

40–

2020

a) Mely korcsoportokban csökkent 1980 és 2020 között az ezer nőre jutó élveszületések száma?
Mi lehet a jelenség oka az alábbiak közül? Húzd alá a megfelelő választ!
• 2020-ban a nők nagyobb része idősebb korban szült gyereket.
• 1980-ban a nők nagyobb része idősebb korban szült gyereket.
b) Melyik korcsoportban volt a legnagyobb az ezer nőre jutó születések száma 1980-ban?
Melyik korcsoport vette át a vezető helyet 2020-ra?
Mi lehet a jelenség oka az alábbiak közül? Húzd alá a megfelelő választ!
• Jelentősen megnőtt az élettársi kapcsolatban élők aránya.
• A nők tovább tanulnak, ezért később állnak munkába és alapítanak családot.
3. Népesedési kakukktojás
Húzd alá a felsorolásba nem illő kifejezést! Indokold a választásodat!
a) tanulás, munkahelyváltás, rokonokhoz költözés, több szabadidő igénye
Indok:
b) Olaszország, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Szerbia
Indok:
c) csökken a gyermekkorúak aránya, nő a szülőképes korú nők aránya, egy foglalkoztatottra több eltartott jut, nő
a nyugdíjban részesülők aránya, magasabb egészségügyi kiadások időskori megbetegedésekre
Indok:
d) férfiak aránya, nők aránya, gyermekkorúak aránya, csecsemőhalandóság aránya, időskorúak aránya
Indok:
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3. Települések Magyarországon
1. Települések szerepköre
Milyen intézmények találhatóak az egyes településtípusokon? Válaszd ki, hogy melyik kategóriába esik a lakóhelyed, és nevezd meg azt a táblázatban! Válassz egy-egy általad ismert települést a másik két típushoz! Írd a nevüket
a táblázatba!
Tegyél X-et a táblázatban oda, ahol megtalálhatóak az egyes felsorolt intézmények! Egészítsd ki a táblázat alját a
helyi viszonyoknak megfelelően!
Szerepkör

Intézmény

Falu vagy tanya

Kisváros

Nagyváros

település neve
Egészségügy

háziorvosi rendelő
fogászat
szakrendelő
kórház

Oktatás

bölcsőde
óvoda
általános iskola
középiskola
főiskola, egyetem

Kereskedelem

vegyesbolt
pékség
szupermarket
bevásárlóközpont

Közlekedés

autóbusz-pályaudvar
vasútállomás vagy pályaudvar
taxiállomás
repülőtér
kikötő

Egyéb

friss tej
lovarda
egészséges levegő
csend
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2. Tanya, falu, város
a)	Magyarország helységnévtára segítségével állapítsd meg, hogy az alábbi települések városok vagy falvak (községek)! Kösd össze a települések nevét a megfelelő típussal!
Abaújszántó
Bábolna
Besenyszög
város

Gálosfa

falu (község)

Nyírmada
Pácin
Tihany
b) Életképek a hazai településekről
	
Mely településtípusokhoz köthetők a fotókon látható életképek? Írd a táblázatba a képek betűjelét! Figyelem!
Vannak olyan képek, melyek akár több helyen is szerepelhetnek. Ilyen esetben érveljetek valamelyik megoldási
javaslat mellett!
Tanya

			

Falu

Kisváros

Nagyváros

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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3. Megyei jogú városok

a) Nézz utána, hogy mit jelent a megyei jogú városi cím! Foglald össze röviden!

b) Írd a térképvázlatba a megyei jogú városok nevét! Húzd alá azokat, amelyek nem megyeszékhelyek!
c) Színezd be a térképvázlaton azt a megyét, ahol laksz! Jelöld be rajta a saját településedet!
4. A települések csoportosítása
a) Írd a felsorolt települések számát a táblázat település oszlopába a megfelelő típus mellé! Használd az atlaszod!
1 – Gárdony, 2 – Hódmezővásárhely, 3 – Kaposvár, 4 – Szeged, 5 – Tatabánya
Szempont
földrajzi fekvés szerint

Legmagasabb közigazgatási
rang szerint

Lakosságszám szerint

Típus

Település

folyóparti
tóparti
síkvidéki
dombvidéki
hegyvidéki
régióközpont
megyeszékhely
megyei jogú város
város
100 000 lakos felett
50 000–100 000 lakos
20 000–50 000 lakos
5 000–20 000 lakos
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4. Budapest, a világváros
1. Budapest fekvése

a) Jelöld be a térképvázlaton az alábbi földrajzi neveket!
Budai-hegység, Duna, Csepel-sziget, Margit-sziget, Pesti-síkság, Szentendrei-sziget
b)	Rajzold a budai vagy a pesti oldalra azokat a szimbólumokat/piktogramokat, amelyek az ott évszázadokon
keresztül jellemző gazdasági tevékenységekre utalnak! (A két oldal eltérő domborzatából következtess ezekre!)

állattenyésztés

építőanyagok bányászata

fakitermelés

növénytermesztés

vadászat

c)	Nevezd meg a térképvázlaton a városból kivezető fő útvonalakat! Használd az atlaszod 11. oldalának térképét
és az internetet!
2. Budapest és környéke
Állapítsd meg, hogy a következő állítások a főváros központjára vagy a Budapestet körülvevő településekre igazak! Írd a számokat a halmazábra megfelelő helyére!
1. Lakóira jellemző a napi ingázás.
2. Főleg családi házak és lakóparkok találhatóak itt.
3. Többek között minisztériumok és bankok, vállalatok központjai találhatóak itt.
4. Lakói többnyire Budapesten dolgoznak.
5. Turistaforgalma jelentős.
6. Lakói számos szolgáltatást nem a saját településükön vesznek igénybe.
elővárosok

városmag
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3. Városrészek egykor és ma
A tankönyv 59. oldalának 4.3 ábrája segítségével értékeld a belső városrészek átalakulását a felsorolt személyek
szempontjából! Inkább előnyös vagy hátrányos volt számukra a városrész átalakulása? Jelöld a négyzetbe írt +
vagy – jellel! Válaszodat röviden indokold is meg!
régóta ott élő lakos:
beköltöző új lakó:
ingatlanfejlesztő:
helyi üzlet tulajdonosa:
turista:
műemlékvédelmi szakember:
a város távolabbi részén élő lakos:
4. A főváros funkciói
a) Budapest mely funkcióját képviselik a következő épületek? Írd a képek alá a szerepkör sorszámát!
1 – idegenforgalmi, 2 – közlekedési, 3 – kulturális, 4 – oktatási-tudományos, 5 – politikai

Magyar Tudományos
Akadémia
Országos Széchényi
Könyvtár
Földrajzi Kutatóintézet

Keleti pályaudvar
Nyugati pályaudvar
Liszt Ferenc
Nemzetközi Reptér

Nemzeti Múzeum
Nemzeti Színház
Operaház

Országház
Belügyminisztérium
Köztársasági Elnöki
Hivatal

Mátyás-templom
Budai vár
Halászbásztya

_________

_________

_________

_________

_________

b) Húzd alá a képeken látható épületek nevét!
5. Telt házzal működtetik a négyes metrót
Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
Értékelni fogja a közeljövőben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), hogy a 4-es metró menetrendje mennyiben felel meg az igényeknek. A kérdés azért aktuális, mert az utasok száma az elmúlt időszakban megugrott, a
forgalom további növekedésének kezeléséhez pedig már nem elég az M4-es vonalon futó járműpark.
A Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar között közlekedő 4-es metrót mintegy 190 ezren használják egy átlagos munkanapon. Ez a szám a 2014-es indulást követően még 100 ezer körül alakult. Ezt a tempót eddig tudta tartani a szakaszon szolgálatot teljesítő 15 szerelvény, amelyből 13-at engednek ki forgalomba csúcsidőben. Az utasszám
jövőbeni bővüléséhez viszont már kevés lesz ez a mennyiség: a csúcsidőben érvényben lévő 2 perc 30 másodperces
követési időköz további csökkentése már csak úgy lehetséges, ha új szerelvényeket állítanak hadrendbe.
Ehhez metróbeszerzésre lenne szükség, mert a 2-es vonalon járó szerelvények műszaki tartalma eltér a 4-es
szakaszra vásárolt járművekétől. Ezért sem kivitelezhető, hogy átcsoportosítanak néhány szerelvényt a 4-es
szakasz kapacitásproblémáinak enyhítésére.
Forrás: Világgazdaság, 2020. 01. 02.
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a) Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások! Az igaz állítás elé I, a hamis elé H betűt írj!
______

2014 és 2020 között nagyjából megduplázódott az M4-es vonalon utazók száma.

______

A rendelkezésre álló szerelvények még éppen ki tudják szolgálni az igényeket.

______

Csúcsidőben negyed óra alatt irányonként 8 szerelvény közlekedik a vonalon.

______

A szerelvények felújítása segíti a zsúfoltság csökkenését.

b) Mi lehet a cikkben említett probléma legjobb megoldása? Írd ide a megfelelő számot! ______
1. Szükség esetén a 2-es metró szerelvényeit át kell csoportosítani a 4-es vonalra.
2. Gyakrabban kell járniuk a szerelvényeknek a 2-es vonalon is.
3. Új szerelvényeket kell beszerezni a 4-es vonalra.
4. Ritkábban kell járniuk a szerelvényeknek a 4-es vonalon.
6. 23 kerület – 203 városrész
A következő feladatok megoldásához használd az atlasz 11. oldalán található térképet, illetve az internetet!
a) Mely kerületek neveként használják a következő kifejezéseket? Kösd össze a neveket a hozzájuk tartozó számokkal!
Belváros-Lipótváros

I.

IV.

Erzsébetváros

Ferencváros

Csepel

V.

VII.

Józsefváros

VIII.

IX.

Újbuda

XI.

XXI.

Újpest

Budavár

b) Nézz utána, hogy mely kerületekhez tartoznak a következő városrészek! Kösd össze a városrészeket a kerület
sorszámával!
Alsórákos, Nagyzugló, Városliget

II.

Angyalföld, Újlipótváros, Vizafogó

III.

Aquincum, Békásmegyer, Óbuda

X.

Ferihegy, Pestszentimre, Pestszentlőrinc

XIII.

Hűvösvölgy, Rózsadomb, Szépvölgy

XIV.

Kőbánya-Kertváros, Népliget, Újhegy

XV.

Pestújhely, Rákospalota, Újpalota

XVII.

Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr

XVIII.
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5

5. Magyarország élelmiszer-gazdasága
1. Mezőgazdaságunk természeti adottságai
Következtess a mezőgazdaság adottságaira a hazánk éghajlatáról korábban tanult ismereteid felhasználásával!
Írd be a következő állítások sorszámát a táblázat megfelelő helyére!
1. Nyáron gyakori a hosszú csapadékmentes időszak.
2. A legtöbb csapadék május-júniusban hullik.
3. Az évi csapadékmennyiség 600–800 mm.
4. Az ősz eleje gyakran meleg, napsütéses.
5. Májusban még előfordulnak talajmenti fagyok.
6. Az ősszel elvetett gabonát télen befedi a hó.
7. A talajvíz a nyári szárazság során erősen párolog, így feldúsulnak a sók a talajban.
8. A lejtős területek talaját a csapadék lemossa a völgyekbe.
Előnyös tulajdonság

Hátrányos adottság

2. Értékes termékeink
Az alábbi diagram Magyarország mezőgazdaságának legnagyobb értékben előállított termékeit mutatja.
Mezőgazdasági termékek értéke, 2019
(millió USA-dollár)
0
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1. kukorica
2. búza
3. napraforgó
4. sertéshús
5. tehéntej
6. csirkehús
7. repce
8. szőlő
9. árpa
10. alma
11. kacsahús
12. tojás

a) Hogyan csoportosíthatóak a diagramon szereplő termékek? Helyezd el az egyes termékek sorszámát a táblázatban!
Gabona és takarmány
Növénytermesztés

Ipari növény
Zöldség-gyümölcs

Állattenyésztés

Hús
Egyéb
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b) Az adatok alapján a mezőgazdaság melyik ága jelentősebb hazánkban?
c) Húzd alá a helyes válaszokat!
Melyik termékcsoportból származik a legtöbb érték?

gabona

hús

Melyik élelmiszeripari ágazat termékeinek magasabb az értéke?

tejipar

húsipar

A baromfi hasznosításának melyik módja jelentősebb?

tojás

hús

zöldség-gyümölcs
toll

d) Mely termékeket ismered fel a márkanevek alapján? Kösd össze a megfelelőket!
Herz, Pick

tej

Alföldi, Nádudvari, Sole-Mizo

tészta

Balfi, Parádi, Szentkirályi, Visegrádi

szalámi

Kalocsai Paprika, Piros Arany, Szegedi Paprika, Univer

édesség

Hey-Ho, Márka, Piroska, Szobi

fűszerek

Cerbona, Gyermelyi, Hungaro Pasta, Korona

ásványvíz

Macskanyelv, Stühmer, Szamos

üdítőital

3. Élelmiszerek kereskedelme
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Az alábbi térkép Magyarország élelmiszer-behozatalát (piros nyíl) és -kivitelét (zöld nyíl) mutatja egyes országok
irányába. A nyilak vastagsága a szállított élelmiszer értékét jelzi.

A térkép tanulmányozása után válaszolj a következő kérdésekre!
a) Hazánk élelmiszer-behozatala vagy -kivitele nagyobb értékű?
b) Melyik országból hozunk be a legnagyobb értékben élelmiszert?
c) Melyik országba szállítunk kisebb értékben élelmiszert, mint amekkora értékben onnan behozunk! Húzd alá!
Szlovákia

Románia

Lengyelország

Olaszország
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4. Növények halmaza
a) Húzd ki a betűhalmazból kilenc, hazánkban termesztett növény vagy termés nevét! Vízszintesen és függőlegesen is haladhatsz mindkét irányban!
Vigyázat! A betűhalmazban félrevezető szavakat (pl. hazánkban nem termesztett növényt vagy nem növényt/
termést) is találhatsz!
Sorold fel a megtalált növényeket, terméseket!
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b) Hogyan hasznosítjuk ezeket a növényeket, terméseket? Írd a megfelelő kép alá a halmazban megtalált növények nevét!
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6. Hazánk energiagazdasága
1. Energiafelhasználás a háztartásokban
a) Sorold fel, hogy mely elektromos eszközöket használjátok otthon az ábrákon szereplők közül!

b) Melyek lehetnek azok, amiket már nagyszüleid családjában is használtak gyerekkorukban?

c) Következtess! Hogyan változott a háztartások energiafelhasználása nagyszüleid gyerekkora óta?
Válaszodat indokold is meg!
d) Készíts naplót energiahasználatodról!
A mai nap során eddig mikor, mennyi ideig, hol és milyen elektromos eszközt vettél igénybe?
Időpont

Időtartam

Helyszín

Eszköz

2. Energiahordozók és felhasználásuk
Az alábbi ábra segítségével alkoss logikai sorokat a példa alapján!

elsődleges
energiahordozó

nem megújuló
kkőszén
sszénhidrogén
hasadóanyagok
h
m
megújuló
sszél
nap
n
vvíz
geotermikus
g
biomassza
b
biogáz
b

másodlagos
energiahordozó

elektromos áram
távhő
gőz
üzemanyagok
fűtőolaj

felhasználás

lakosság
közlekedés
ipar
szolgáltatások
mezőgazdaság
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pl. kőszén

gőz

közlekedés (gőzmozdony, gőzhajó)





3. Energiahordozók kitermelése
a) A
 tlaszod 8-9. oldalának térképe alapján állapítsd meg, hogy milyen energiahordozókat termelnek ki az alábbi
helyeken!
1. Bükkábrány, Visonta: 
2. Nagylengyel, Üllés, Kiskunmajsa: 
3. Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Szarvas: 
4. Algyő, Bázakerettye, Szank: 
b)	Az alábbi táblázat segítségével állapítsd meg, hogy a jelenlegi kitermelési ütemet figyelembe véve hány évig
elegendőek még a hazai készletek!
Magyarország fosszilis energiahordozóinak bányászata és készletei

Energiahordozó
Kőolaj (millió m3)

Bányászott mennyiség
2019-ben
   1,37

Kitermelhető készlet
2020-ban
     23,1

Földgáz (millió m3)

1849

  75692

Lignit (1000 t)

6790

4225867

Készletek tartama (év)

c) A táblázat és az ábra segítségével egészítsd ki a hiányos mondatokat!
Magyarország kitermelhető kőszénvagyonának megoszlása, 2020

Szénfajta

Kitermelhető készlet
(ezer t)

Feketekőszén

1 915 314

Barnakőszén

2 246 177

Lignit

4 225 867

Kőszénkészletek összesen

8 387 358

1. Kőszénkészletünk kb. ___________ részét a lignit teszi ki.
2. Legjelentősebb készlettel ____________________________
rendelkezünk.

jó minőségű
készletek
kimerü
kimerülése
készlet
csökkenése

bányák
b
bezárása

a termelés
ccsökkenése

költségek
növekedése

növekvő
munkanélküliség
környezetszennyezés

3. A bányászat visszaesésének egyik oka, hogy az olcsón kitermelhető, jó minőségű készletek ______________________
4. A szénbányászat visszaszorulásával a környezetszennyezés ______________________
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4. Megújuló energiaforrások
a)	Állapítsd meg az alábbi grafikon alapján, hogy igazak vagy hamisak az állítások! Írj I betűt az igaz, H betűt
pedig a hamis állítások után!
A megújuló energiahordozók részesedése hazánk
teljes villamosenergia-felhasználásából
10,0
9,0
8,0

(százalék)

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018 2019

1. 2018-ban hazánk villamosenergia-fogyasztásának közel negyedét a megújuló energiaforrások adták. ______
2. Az ábrázolt időszakban a megújuló energiaforrások részesedése folyamatosan növekedett.

______

3. Az ábrázolt időszakban a megújuló energiaforrások részesedése kb. 11-szeresére nőtt.

______

4. 2003–2005 között jelentős növekedést lehet megfigyelni.

______

5. A megújuló energiaforrások aránya 2008-ban lépte át a 7%-ot.

______

6. A 2010-es években a megújuló energiaforrások aránya mindig meghaladta a 6%-ot.

______

b) Nevezd meg az egyes energiaforrásokat a diagram segítségével!

(százalék)

Az egyes megújuló energiaforrások részesedése hazánk
megújuló energia-termeléséből
80
70
60
50
40
30
20
10
0

biomassza

szél

víz
2000

nap

kommunális
hulladék

2019

1. 2000-ben a legfontosabb megújuló energiaforrás volt. 
2. 2019-ben a legfontosabb megújuló energiaforrás volt. 
3. Részesedése csökkent, 2019-ben már nem érte el a 10%-ot. _______________________ és 
4. Részesedése nőtt, 2019-ben már meghaladta a 10%-ot. ______________________, ________________________
és _________________________
5. 2000 után jelent meg energiatermelésünkben. ______________________ és 
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5. Szigeteljünk?
Egy földszintes, 85 m2-es alapterületű családi ház fűtési költsége évi 400 000 Ft.
A ház hőszigetelése 2 400 000 Ft-ba került, ezzel az éves fűtési költség 50%-át meg tudták takarítani.
a) Évente mekkora költséget sikerült megtakarítani? _______________________ Ft-ot

b) Hány év alatt térül meg a beruházás? _______________________ év

6. Energiatakarékosság a hétköznapokban
Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
Az Európai Unióban 1995-ben bevezetett energiahatékonysági címkerendszer eddigi sikerét jól mutatja, hogy
a vásárlók 85%-a ismeri és használja vásárlásai során. A jelenlegi rendszer 2010 óta változatlan. Óriási vívmánya
a jelöléseknek, hogy a gyártókat energiahatékony megoldásokra ösztönözte. Részben ez is az oka annak, hogy
a háztartási nagygépek egyre magasabb energiahatékonysági besorolást érnek el. A jelölés bevezetésekor a
legtöbb típus még az alsóbb (E, F, G) kategóriákban mozgott, mostanra azonban a legtöbb A (A+++, A++, A+)
besorolású. A korábbi jelölések lecserélésére az Európai Unióban tehát azért volt szükség, mert egyre nehezebbé vált különbséget tenni a készülékek energiafogyasztási szintjei között.
Az új energiafogyasztási címkék olyan hasznos adatokat tartalmaznak majd, mint a gép fogyasztása, zajszintje,
de a legszembetűnőbb a piros-sárga-zöld színskála az ABC jelölésekkel. A legfontosabb változás, hogy a besorolás A-tól G-ig terjed majd, az “A” kategória lesz a legmagasabb energiaosztály, és nem lesz mellette pluszjel.
A címke megtartja a már jól ismert színes jelöléseket: a legkevésbé hatékony osztályt továbbra is a piros csík,
míg a leghatékonyabbat a zöld csík jelöli.
Az új rendszerben jelentős visszaminősítések lesznek, az “A” és “B” osztály sok esetben üresen marad majd, az F
osztály 2024-re minden kategóriában kifut. Újdonság lesz, hogy a címkéken megjelenik egy QR-kód is, amivel
további, a gyártóktól származó adatokhoz juthatunk hozzá. Több gyártó emiatt megújítja termékválasztékát, új
mosási programok jelennek meg, illetve még energiatakarékosabb termékek kerülhetnek be majd a kínálatba.
Forrás: https://tudatosvasarlo.hu/eltunnek-az-a-ok-igy-fognak-kinezni-az-uj-energiacimkek-a-haztartasi-gepeken/
a) Mi volt a címkézési rendszer bevezetésének legfőbb előnye?
b) Miért van szükség új címkék bevezetésére?
c) Mi az oka annak, hogy egy termék a korábbi „A” kategória helyett az új rendszerben „C” besorolást kap?
d) Miben egyezik meg a régi és az új rendszer?
e) Milyen egyéb információkat nyújtanak az új címkék?
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7. A hazai ipar jelene és jövője
1. A gépipar jellemzői
Olvasd el a Philips vállalat székesfehérvári üzemének történetét, majd oldd meg a feladatokat!
1992 − Zöldmezős beruházással elkészült a gyár, megkezdték a televíziók, a videó-, majd a CD-, DVD-lejátszók
és -írók gyártását.
2001 − A videólejátszók gyártását áttelepítették Japánba.
2003 − Átkerült ide Franciaországból a televíziók gyártása.
2004 − Szombathelyről ide telepítették az LCD monitorok előállítását.
2010 − Megkezdték a 3D tévék, elektromos fogkefék, villanyborotvák gyártását.
2012 − Csak a tévék gyártása maradt itt, a többi termék előállítását Csehországba telepítették.
2013 − A tévégyártást eladták egy hongkongi cégnek, ami bezárta az üzemet.
2014 − A gyár épületeit egy amerikai alkatrészgyártó vállalat vette meg.
Karikázd be az egyes kérdések után a helyes válasz sorszámát!
A) Mi jellemző az elektronikai iparra?
1. Az egyes termékek gyártása többnyire csak rövid ideig marad egy városban.
2. Az egyes termékek gyártása többnyire hosszú ideig marad egy városban.
B) Mi jellemző az elektronikai iparban egy-egy üzem működésére?
1. Sokféle terméket gyártanak egyszerre.
2. Csak egy-kétféle terméket gyártanak egyszerre.
C) Mit jelent a zöldmezős beruházás?
1. Korábban ipari célra már használt területen épült fel a gyár.
2. Korábban ipari célra nem használt területen épült fel a gyár.
D) Mi gondolsz, a 2000-es években hogyan változhatott a gyár dolgozóinak létszáma?
1. Végig nagyjából ugyanakkora maradt a létszám.
2. Gyakran változott a létszám.
E) Mi lehet az oka annak, hogy a tévégyártással foglalkozó hongkongi cég megvásárolta, majd bezárta a gyárat?
1. Így szerzett Európában felvevőpiacot saját gyártású termékeinek.
2. A magas munkabérek miatt nem tudta fenntartani Magyarországon a termelést.
2. Húzóágazatok a térképen
a) Nevezd meg a képeken látható autómárkákat! Írd a betűjelüket a térkép megfelelő városa mellé!
A

B

C


A negyedik vállalat Magyarországon csak alkatrészeket (motorokat) gyárt. Melyik ez a cég? 
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b) Nevezd meg a térképen számmal jelölt gép- és vegyipari központokat!

7
9

12
13

3

2
8

10

11

1

4

5
6

Járműgyártás

Elektronikai ipar

Vegyipar

1 – _______________________

5 – _______________________

10 – _______________________

2 – _______________________

6 – _______________________

11 – _______________________

3 – _______________________

7 – _______________________

12 – _______________________

4 – _______________________

8 – _______________________

13 – _______________________

9 – _______________________

Az alábbi grafikon segítségével állapítsd
meg, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások! Írj I betűt az igaz, H-t a hamis
állítások mögé!

A hazai járműgyártás termelési értéke
10 000
(milliárd forint)

		

8000
6000
4000
2000
0
2001

2006

2011

2016

2021

1. Az ábrázolt időszakban a járműgyártás termelési értéke folyamatosan növekedett.



2. Az ábrázolt időszakban a járműgyártás termelési értéke több mint hatszorosára nőtt.



3. 2019-ben a járműgyártás csaknem 10 milliárd forint értéket termelt.



4. Az adatokból látható, hogy 2012 után egy új gyár kezdte meg termelését.



5. A világpiacon 2020-ban bekövetkezett keresletcsökkenés a magyar termelés kisebb visszaesését hozta.



c) Nevezd meg az alábbi vegyipari cégek tevékenységi körét! Írd a cégek betűjelét a térkép megfelelő városa mellé!
A) MOL: _____________________________________

B) TEVA: 

C) MOL Petrolkémia Zrt. _____________________________________
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3. Magyar TOP 10

8

Az alábbi táblázat hazánk 10 legnagyobb vállalatát sorolja fel a 2019. évi árbevétel alapján.
1.
2.
3.
4.
5.

Vállalat neve
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Audi Hungária Motor Kft.
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
Wizz Air Hungary Zrt.

6.
7.
8.
9.
10.

Vállalat neve
Flex International Kft.
Magyar Suzuki Zrt.
Samsung Electronics Magyar Zrt.
Ventas Coﬀee Hungary Zrt.
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

Mely gazdasági ágakban, ágazatokban tevékenykednek a legnagyobb hazai vállalatok? Írd a vállalatok sorszámát
a megfelelő helyre!
Ipar
járműgyártás

elektronikai ipar

Szolgáltatás
vegyipar

energiaellátás

egyéb

4. Magyar startupok
A Forbes gazdasági szaklap 2021-ben összeállította a legígéretesebb magyar startup vállalkozások listáját.
Az élen ez az öt cég végzett:
1. Bitrise: mobilappfejlesztők munkáját automatizáló szolgáltatást fejleszt.
2. Shapr3d: 3D tervezőszoftvert fejleszt Apple-platformokra.
3. Scipher Medicine: Amerika egyik legnagyobb magán-egészségbiztosítójával végeznek gyógyszerteszteket.
4. Turbine AI: a rákkutatást digitális, mesterségesintelligencia-alapú kísérleti szimulációk segítségével igyekeznek felgyorsítani.
5. Menten AI: kanadai–magyar startup, a kvantumszámítógépek és mesterségesintelligencia-algoritmusok segítségével tervez proteineket, ezzel jelentősen felgyorsítva az új generációs gyógyszerek fejlesztési szakaszát.
Forrás: https://forbes.hu/uzlet/magyar-biotechnologia-a-vilag-elvonalaban-imea-legforrobb-magyar-startupok-forbes-listaja/
a) Nézz utána az interneten, hogy mit jelent a startup kifejezés!

b) Mivel foglalkoznak a listában szereplő startupok? Válaszolj a sorszámuk beírásával!
biotechnológia: __________________

informatika: __________________

c) Mit gondolsz, miért éppen ezekben az ágazatokban működnek?

d) Válaszd ki az egyik vállalatot! Gyűjts róla információkat az interneten! Mutasd be a céget fél percben az egész
osztálynak!
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8. Magyarország infrastruktúrája
1. Hogyan szállítsalak?
Képzeld el, hogy szállítmányozási szakemberként dolgozol! Ajánlj szállítási lehetőségeket a következő, hozzád
forduló üzletfeleknek! Indokold az ajánlatodat!
1. Autóalkatrészeket szállítanék Bicskéről Esztergomba.
2. Nagy tömegű félkész fémtermékeket szeretnék szállítani Dunaújvárosból Budapestre.
3. Kerozint juttatnék el Százhalombattáról a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.
4. Paradicsomot vinnék Hatvanból a gyöngyösi piacra.
5. Öt konténer Nyugat-Európába szánt exportárum van.
Ajánlatok és indoklások:
1.
2.
3.
4.
5.
2. Autópályák hazánkban
a) Csoportosítsd a következő településeket az alapján, hogy melyik autópálya mentén fekszenek! Használd az atlaszt
vagy az internetet! Az egyes autópályák kezdő szakaszait a tankönyv 67. oldalának 8.4-es ábráján is láthatod!
Győr, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
M1

M3

M5

M6

M7

b) Mely országokkal kötik össze hazánkat a következő autópályák? Mely települések a határátkelők az adott autópálya mentén? Egészítsd ki a táblázatot! Használd az internetet!
Autópálya

Ország

Határátkelő

M1
M15
M43
M5
M7
c) Mely országok felé épülnek a következő autópályák? Egészítsd ki a táblázatot! Használd az internetet!
Autópálya

Ország

M3
M4
M6
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3. Vonattal az országban
Tervezz vasúti utazást a következő városok között! Rögzítsd a táblázatban az utazási időt, az átszállások számát és
a jegy árát is! Használd a https://www.mavcsoport.hu/ tervezőt vagy a MÁV applikációját!
Androidra:

IOS-re:
Útvonal

Utazási idő

Átszállások száma

Diákjegy ára

Kaposvár–Székesfehérvár
Békéscsaba–Debrecen
Salgótarján–Eger
4. Összeköttetés a fellegek felett
a) Segíts a turistáknak hazajutni! Nézz utána, hogy eljuthatnak-e közvetlen menetrend szerinti járattal Budapestről lakóhelyükre a következő városokból érkezett turisták! Írd a választ a város neve után! Használd a Budapest
Airport honlapját! A város nevét írd be a „To: Select Airport” mezőbe, vagy válaszd ki a térképen!
Frankfurt am Main: _______________

Dubaj:

_______________

London:

_______________

Szingapúr:

_______________

New York:

_______________

Kairó:

_______________

Tokió:

_______________

Isztambul:

_______________

b) Nézz utána, hogy mely országokból érkezik a legtöbb légi utas Budapestre! Használd a Központi Statisztikai
Hivatal honlapját (www.ksh.hu)! Írd az országok nevét a dobogó megfelelő fokába!
1. kereskedelmi járatokkal

2. nem menetrend szerinti (szerződéses) járatokkal

1.
2.

1.
2.

3.

3.

c) Milyen célból utaznak ezekbe az országokba a magyarok?

5. Hogyan érjük el az internetet?
Válaszolj a következő kérdésekre az alábbi diagram segítségével!
11 000 000
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

Internetelőfizetések száma

2016

2017
vezetékes

2018
2019
vezeték nélküli

2020
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a) 2016-hoz képest kb. mennyivel nőtt az internet-előfizetések száma hazánkban? 
b) Melyik évben haladta meg az internet-előfizetések száma hazánk jelenlegi lakosságszámát? 
c) 2020-ban az internet-előfizetések kb. mekkora része volt vezeték nélküli? 
d) Melyik előfizetési mód nőtt gyorsabban 2016–2020 között? 
e) Mely eszközök terjedése lehet ennek az oka? 
6. Az internet használata
a)	Végezz közvélemény-kutatást családtagjaid, ismerőseid között internethasználati szokásaikról! Próbálj minél
több, különböző életkorú személyt megkérdezni!
Kérdések:
1. Mióta használja az internetet?
2. Milyen gyakran használja?
3. Milyen célokra használja?
		 a) információszerzés, tájékozódás
		 b) kapcsolattartás
		 c) tanulás
		 d) szórakozás (pl. játék, filmnézés, zenehallgatás)
		 e) utazás, nyaralás megtervezése
4. Igénybe vette-e a következő szolgáltatások valamelyikét?
		 a) internetbank
		 b) elektronikus ügyintézés
		 c) online vásárlás
		 d) szállásfoglalás
		 e) jegyrendelés (közlekedés, mozi stb.)
Összegezd az adatokat a következő táblázatban! (A 3. és 4. oszlopba a válaszok betűjelét írd!)
Név kezdőbetűi

Életkor

1.

2.

3.

4.

b) Vonj le következtetéseket az adatokból! Melyik korosztályra milyen mértékű és célú internethasználat jellemző?



c) Írd be a saját adataidat is a táblázatba! Megfelelnek ezek a korosztályodénak? 
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9. Hazánk idegenforgalma
1. Vonzó kisvárosok
a) Nevezd meg az alábbi térképen számmal jölölt idegenforgalmi központokat!

7
8

10

1
2

3

4

5
6
9

1 – _________________________________________	  6 – _________________________________________
2 – _________________________________________	  7 – _________________________________________
3 – _________________________________________	  8 – _________________________________________
4 – _________________________________________	  9 – _________________________________________
5 – _________________________________________

10 – _________________________________________

b) Karikázd be kékkel a gyógyfürdővel rendelkező települések számát a térképvázlaton!
c) Karikázd be barnával a várral vagy kastéllyal rendelkező települések számát a térképvázlaton!
d) Karikázd be pirossal az egyéb kiemelkedő építészeti emlékekkel rendelkező települések számát a térképvázlaton!
e) Milyen vonzerővel rendelkeznek a kimaradt települések? 

2. „Hivatásos” turisták
a) Sorolj fel példákat a hivatásturizmusra!

b) Miért költenek sokat a konferenciaturizmus résztvevői? Sorolj fel néhány okot!
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c) Hogyan érintette a koronavírus-járvány a konferenciaturizmust? Miért?
d) Hogyan lehetne még több konferenciát hazánkba csábítani? Gyűjts össze néhány ötletet!

3. Szabadidő-turizmus
a) Gyűjtsd össze az alábbi táblázatba, hogy a szabadidő-turizmus mely formáit vetted már igénybe!
Turizmus típusa

Mikor?

Kivel? (pl. család, osztály,
táborozók)

Hol? (település vagy
tájegység)

üdülőturizmus
városlátogatás
falusi turizmus
gyógyturizmus
rendezvényturizmus
ökoturizmus
kulturális turizmus
bevásárlóturizmus
b) A kimaradt típusok közül melyiket szeretnéd leghamarabb megvalósítani?

4. Legyél szenzációs recepciós!
Képzeld el, hogy szállodai recepciósként dolgozol Budapesten! A szálloda külföldi vendégei már megismerték a
főváros nevezetességeit. Egyszerre heten kérnek meg, hogy érdeklődési körük alapján adj nekik tanácsot, mely
vidéki helyszíneket keressék fel. Mindenkinek jó tanácsot adtál, de nem maradt időd összeírni, kit hova küldtél.
Idézd fel magadban az elhangzottakat! Kösd össze a tanácsokat az érdeklődési körökkel!
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10. Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban
1. Bevételek és kiadások
Válogasd szét az alábbi tevékenységeket és tényezőket az alapján, hogy hazánk gazdasága szempontjából bevételnek vagy kiadásnak minősülnek, illetve a turizmushoz közvetlen vagy közvetett formában kapcsolódnak! Írd a
sorszámokat az ábra megfelelő helyére!
1. szállodafejlesztés
4. strandbelépő	  7. autópályadíj
2. parkolóhelyek építése
5. idegenforgalmi adó	  8. útfelújítás
3. élelmiszerbolt forgalma
6. éttermi költések	  9. pincérek fizetése
			
10. autókölcsönzés
közvetlen
bevétel:

közvetlen
kiadás:

közvetett
bevétel:

közvetett
kiadás:

2. Bevételek kül- és belföldről
a)	Állapítsd meg az alábbi diagram segítségével, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások! Az igaz állítások
után írj I, a hamisak után H betűt!
Idegenforgalmi bevételek hazánkban
2500

(milliárd forint)

2000
1500
1000
500
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
külföldiek hazai költése

magyarok hazai költése

1. A külföldiek hazai költései minden évben meghaladták az 1000 milliárd forintot.

_______

2. Az idegenforgalom bevételei 2004 és 2018 között csaknem 2,5-szeresére nőttek.

_______

3. A nemzetközi turizmus bevételei minden évben meghaladták a belföldi turizmusból
származó bevételeket.

_______

4. A 2018-as bevételek több mint 500 milliárd forinttal haladták meg a 2017-es értéket.

_______

5. A magyarok hazai költései minden évben meghaladták az előző évi értéket.

_______
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b) Egészítsd ki a táblázatot, majd ábrázold kördiagramon a 2018-as értékeket! Készíts jelmagyarázatot is!
2018

Milliárd Ft

Külföldiek hazai költései

1808

Magyarok hazai költései

660

Összesen

%

100

3. A turizmus visszaesése 2020-ban
Olvasd el a hazai turizmus 2020-as visszaeséséről szóló szöveget!
A koronavírus okozta járvány és az azzal összefüggő korlátozó intézkedések 2020 jelentős részében hatalmas
visszaesést okoztak a turizmus és vendéglátás szinte minden területén. Ennek hatására a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás értéke 32%-kal csökkent az előző évhez képest. A szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
száma 57%-kal visszaesett 2019-hez képest. A vendégforgalom 72%-át a belföldivendég-éjszakák tették ki.
A lakosság az előző évinél 37%-kal kevesebb belföldi utazást tett, melyek során az eltöltött idő 33%-kal csökkent. A külföldre látogató magyarok kiutazásainak száma mintegy felére, az utazásokhoz kapcsolódó költések
pedig 58%-kal estek vissza. 2020-ban a külföldiek az előző évhez mérten 48%-kal kevesebb utazást tettek Magyarországra, és 54%-kal kevesebbet költöttek.
Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2020/helyzetkep_turizmus_2020.pdf
Állapítsd meg a szöveg segítségével, hogy mit jelölnek az alábbi diagramon látható betűk! Írd a betűket az idegenforgalmi jellemző után!
Egyes idegenforgalmi jellemzők 2020-ban
2019-hez képest
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

A

B

C
2019

D

2020

a) Szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma: ______

c) A hazai lakosság belföldi utazásainak száma: ______

b) A hazai lakosság belföldi utazásainak időtartama: ______

d) Külföldiek magyarországi költései: ______

4. Turistamágnesek
Egy kisváros jelentős idegenforgalmi fejlesztésekbe kezdett. Az alábbi anagrammák segítségével állapítsd meg,
hogy miket építettek annak érdekében, hogy minél több turistát vonzzanak városukba!
1. KÁTLÓI: ________________________________ 4. RANDA PLAKK:
2. ÁLLA OSZD: ____________________________ 5. LAKHELY ROPÓ:
3. MÉRETET: ______________________________ 6. REÁ KÉRT KÚP:
7. ÁBRÁT FIAIM OLCSÓN:
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11. Értékvédelem Magyarországon
1. Hol jártunk?
Nevezd meg a térképvázlaton látható nemzeti parkokat! Írd a nevük után a hozzájuk tartozó kép betűjelét!

10
4

9

2

8

3

6

1

7

5

1 – ____________________________________ _________	  6 – ____________________________________ _________
2 – ____________________________________ _________	  7 – ____________________________________ _________
3 – ____________________________________ _________	  8 – ____________________________________ _________
4 – ____________________________________ _________	  9 – ____________________________________ _________
5 – ____________________________________ _________

10 – ____________________________________ _________

A

B

Csikósok a Hortobágyon

Boróka Bugac közelében
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C

G

Cseppkövek a Baradla-barlangban

Kilátás a visegrádi várból

D

H

Vízinövényekkel benőtt kis tó a dombok között

Szarvaskő

E

I

Szőlőültetvények a Badacsony bazaltvulkánja előtt

Ártéri erdő Gemencen

F

J

Szoknyás harangláb Pankaszon

Túzok a pusztán
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2. Világörökségek Magyarországon

3
8

2
7

4

1

5

6

Nevezd meg a leírások alapján a világörökségeknek otthont adó településeket vagy tájakat! Írd melléjük térképi
számukat is!
a) Egyedi építészeti és néprajzi emlékeiről híres palóc falu. 
b) A települést Géza fejedelem idejében alapították. 
c) Évszázados szőlőtermesztő és borfeldolgozó hagyományokkal rendelkező terület. 
d) Páratlan jelentőségű római kori műemlékei vannak a városnak. 
e)	Világörökségi helyszíneinek részei egy középkori vár, egy folyópart, egy 19. századi sugárút és hazánk egyik
legtágasabb tere. 
f) Kiemelt értékei a hagyományos állattenyésztés emlékei. 
g) Karsztos jelenségei miatt turisták százezrei keresik fel. 
h) Gazdag madárvilága a nádasok és a lecsapolt mocsarak területén fészkel. 
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3. Hungarikumok
a) Fejtsd meg a hungarikumokkal kapcsolatos keresztrejtvényt!
1. Növényi eredetű kozmetikai szerek márkaneve.
2. Szénsavas víz, másnéven szóda.
3. Gyulai és békéscsabai húsipari termék.
4. Kiskun…, ebből a városból származik egy híres csipke.
5. A Zsolnay gyár terméke.
6. Híres magyar focista vezetékneve.
7. Kaposmérőn elsajátítható lovas tevékenység.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megfejtés:
Milyen szerepe van ennek a terméknek hazánk élelmiszer-kivitelében?
b) Milyen értékeket javasolnál felvenni a hungarikumok listájára?

4. Néprajzi értékeink
Nézz utána, milyen népviseletek, népszokások jellemezték lakóhelyed környékét! Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet! Kutass a Magyar Néprajzi Lexikonban is!
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12. Hasonlítsd össze! – Forrásfeldolgozás
1. Csapatalakítás
A csapat vezetője: 
A csapat tagjai: 

A kiválasztott régió: 
2. A régió jellemzése
A) A régió földrajzi fekvése, természeti adottságai
1. A régió elhelyezkedése az országban: 
A régiót alkotó megyék: 
2. Régióközpont: 
Érvek a város központi szerepe mellett:
•
•
•
3. Nagytáj(ak) a régióban: 
Középtájak a régióban: 
4. A régió természeti adottságai
Domborzata: 
Éghajlata: 
Felszíni és felszín alatti vizei: 
Élővilága: 
Talajai: 
5. A régió gazdaságát megalapozó természeti adottságok:
•
•
•
•
B) A régió népessége, települései
1. a) A régió népességszáma: _________________________
		 A többi régióhoz képest kevesebb / hasonló / több
		 Leginkább hasonló értékkel rendelkező régió(k): 
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b) A régió településeinek száma: _________________________
		 A többi régióhoz képest kevesebb / hasonló / több
		 Leginkább hasonló értékkel rendelkező régió(k): 
c) A régió városainak száma: _________________________
		 A többi régióhoz képest kevesebb / hasonló / több
		 Leginkább hasonló értékkel rendelkező régió(k): 
d) A régió népsűrűsége: _________________________
		 A többi régióhoz képest kevesebb / hasonló / több
		 Leginkább hasonló értékkel rendelkező régió(k): 
2. A régió természeti adottságainak hatása a népességre, településekre:



C) Munkaerő a régióban
1. A régió foglalkoztatási szerkezete
mezőgazdaság: ____________%, ipar: ____________%, szolgáltatások: ____________%
Eltérés a többi régióhoz képest: 
2. A munkanélküliek aránya a régióban: ____________%
A többi régióhoz képest: 
D) A régió mezőgazdasága
1. A földterület nagysága a régióban: ____________ ezer hektár
A többi régióhoz képest: 
2. A termőterületek aránya a régióban: ____________%
Magasabb értékű régiók: 
Alacsonyabb értékű régiók: 
3. Földhasznosítás a régióban
Jelentős

Kevésbé jelentős

Szántók aránya
Erdők aránya
Gyep aránya
4. Jelentős mezőgazdasági szereppel rendelkező régiók: 
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IV. Helyünk Európában
2. Földrajzi övezetesség Európában
Az első leckéhez nem tartoznak munkafüzeti feladatok.
1. Földrajzi övezetek és övek összehasonlítása
Írd az egyes jellemzők sorszámát a táblázat megfelelő helyére!
Öv

Terület

Hideg mérsékelt öv

–

Vízjárás

Természetes
növénytakaró

Felszínformálás

óceáni
Valódi mérsékelt öv

mérsékelten
szárazföldi
szárazföldi
szélsőségesen
szárazföldi

Meleg mérsékelt öv

mediterrán

Vízjárás:
	  1. ingadozó vízjárás
	  2. ingadozó vízjárás, kb. fél évig befagyott folyók
	  3. időszakos vízfolyások
	  4. egyenletes vízjárás
	  5. erősen ingadozó vízjárás, nyári árvíz
	  6. erősen ingadozó vízjárás, téli árvíz

Felszínformálás:
12. folyók munkája, az évszaktól függően mállás,
aprózódás és szél
13. folyók munkája, mállás
14. folyók munkája, aprózódás
15. folyók munkája, aprózódás, mállás
16. szél munkája, aprózódás
17. jég munkája, talajfolyás, árvizek

Természetes növénytakaró:
	  7. füves puszta
	  8. fenyőerdő
	  9. oázisokban sótűrő növények
10. keménylombú erdő
11. lombhullató erdő
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2. Európa éghajlatai

6

4

1

2

7

5

8
3

a) Milyen éghajlat található a térképen számmal jelölt területeken? Írd a vonalra!
1 – ________________________________________________	 5 – 
2 – ________________________________________________	 6 – 
3 – ________________________________________________	 7 – 
4 – ________________________________________________	 8 – 
b)	Jelöld kék nyíllal a térképen, hogy a kontinens területén haladva milyen irányban növekszik az évi csapadékmennyiség! A nyíl abba az irányba mutasson, ahol a legtöbb csapadék esik!
c)	Jelöld piros nyíllal a térképen, hogy a kontinens területén haladva milyen irányban növekszik az évi közepes
hőingás! A nyíl abba az irányba mutasson, ahol ez az érték a legnagyobb!
d) Rajzold be a térképbe az Észak-atlanti áramlás irányát!
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3. Képövezetesség
Az alábbi kis kártyákon Európa földrajzi öveinek, területeinek jellegzetességeit láthatod.

A
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szárazföldi terület

mérsékelten szárazföldi terület
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0

°C
30
20
10
0
-10

J F M Á M J J A Sz O N D

a) Nevezd meg az egyes betűk által jelölt földrajzi öveket vagy területeket!
A – _________________________________ terület

D – _________________________________ öv

B – _________________________________ terület

E – _________________________________ terület

C – _________________________________ öv

F – _________________________________ terület
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b) Helyezd el a kártyák betűjelét a táblázatban!
Övezet

Öv

Terület

Hideg

–

Mérsékelt

–
Valódi mérsékelt

Meleg mérsékelt
4. Kisvíz, nagyvíz, árvíz
Folyók vízállásának havi változása

350
300

(cm)

250
200

A

150

B

100

C

50
0

J

F M Á

M

J J

A Sz O N D

a)	Állapítsd meg, hogy mely öv vagy terület folyóinak éves vízszintingadozását láthatod az ábrán! Írd a megfelelő
betűt a terület/öv neve után!
1. mediterrán terület – __________
2. óceáni terület – __________
3. mérsékelten szárazföldi terület – __________
b) Melyik állítás magyarázza az A jelű folyó vízszintingadozását? Húzd alá!
1. A folyók egész évben be vannak fagyva.
2. A folyó nagy vízmennyisége nem csökken jelentősen a rövid és száraz nyár alatt.
3. A csapadék eloszlása egész évben egyenletes.
c)	Keresd meg az alábbi folyókat a térképen! Állapítsd meg, hogy milyen éghajlatú területen folynak keresztül!
Ez alapján döntsd el, hogy a diagram görbéi mely folyókhoz tartoznak! Írd a diagramon látható betűket a folyók neve mögé!
1. Visztula: __________
2. Ebro:

__________

3. Temze:

__________
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5. Torkolatképek

3

Az alábbi műholdképeken európai folyók torkolatát láthatod.
A

B

C

Egészítsd ki a táblázatot!
Folyó neve

Kép betűje

Torkolat típusa

Hova ömlik?

Volga
Duna
Rajna
6. Szétfolyt betűk
Mely európai folyók neve rakható ki az alábbi betűcsoportokból? Használd az atlaszt!
1. MEZET: _______________________________

5. PERNYED:

2. ARANJ: _______________________________

6. UTASVIZL:

3. VÁRAD: _______________________________

7. DESZERTNY:

4. ERILO: _______________________________

8. IQVADGULAURI:

Csoportosítsd a folyókat az alapján, hogy hova ömlenek! Írd a sorszámukat a táblázat megfelelő rovatába!
Atlanti-óceánba

Fekete-tengerbe

Balti-tengerbe

Északi-tengerbe

egy másik folyóba
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3. Európa társadalmi, gazdasági képe
1. Igaz és hamis állítások Európáról
Tanulmányozd Európa népsűrűségi térképét, és döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! A hamis
állításokat tedd igazzá!
a) Általában elmondható, hogy Európában a népsűrűség nyugatról kelet felé haladva csökken.

b)	Nagyobb egybefüggő, az átlagnál alacsonyabb népsűrűségű térségeket Európán belül a magashegységek területén és a zord, hideg északi területeken találunk.

c) Az európai tengerpartok általában sűrűn lakottak.

d) A Dél-Európában fekvő országok ritkábban lakottak, mint az észak-európaiak.

e) Ha egy területen átlagosan 2 km2-re jut egy lakos, ott a népsűrűség 2 fő/km2.

f) A népsűrűség Nyugat-Európa teljes területén a kontinens átlaga (73 fő/km2) fölött van.

g) A három nagy dél-európai félsziget közül a Balkán-félsziget a legsűrűbben lakott.

h)	Néhány nagyváros vonzáskörzetében az egy négyzetkilométerre jutó emberek átlagos száma meghaladja a
200-at is.

2. Számítások
a) Számítsd ki Európa területét a következő két adatból! népsűrűség: 73 fő/km2; lakosságszám: 747 millió fő

b)	Németországban 2020-ban 773 100-an születtek, 985 600-an haltak meg, 1 119 000 bevándorlót és 970 000
kivándorlót regisztráltak.
	Hány fővel és hogyan változott volna az ország népessége 2020-ban, ha csak a születések és a halálozások
számát vesszük figyelembe? Mennyivel és hogyan változott az ország népességszáma az év végére, ha a be- és
kivándorlási adatokat is figyelembe vesszük?
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3. Európa népessége
Ha az alábbi táblázatban megnevezett folyamatok napjaink Európájában csökkenő irányban változnak, akkor
színezd a cellát pirosra! Ha viszont növekedés tapasztalható, színezd zöldre!
A születéskor várható élettartam változása

Az átlagéletkor alakulása

A 0–14 éves korosztály arányának változása

A születések számának változása

Az aktív dolgozók arányának változása a népességen belül

A nyugdíjellátásban részesülők arányának változása

4. Európa nyelvei
Egy nemzetközi konferencián 12 különböző nemzetiségű európai küldött vett részt. Felfedezték, hogy több résztvevő anyanyelve hasonlít egymásra.
 soportosítsd a résztvevőket az alapján, hogy az anyanyelvük melyik nyelvcsaládba, nyelvcsoportba tartozik! Írd
C
a sorszámokat az ábrába!
1. Enrique (spanyol)
2. Anne (észt)
3. Bogdan (ukrán)

4. Vuk (szerb)
5. Stephen (angol)
6. Freya (dán)

7. Nicole (francia)
8. Aino (finn)
9. Kosztasz (görög)

indoeurópai
germán

újlatin

10. Milos (cseh)
11. Rui (portugál)
12. Lieke (holland)
uráli

szláv

5. Történelem és gazdaság
Kösd össze az egymástól szétválasztott, de eredetileg egy mondatot alkotó szövegrészeket!

1) A 15. században induló nagy földrajzi
felfedezések nyomán
2) A 21. században Európa a világ vezető
gazdasági térségei közül
3) A feltörekvő nagygazdaságok

A) a
 gyarmatosítást követő első ipari
forradalom még tovább erősítette.
B) már csak a harmadik az Amerikai
Egyesült Államok és Japán után.
C) közül Kína és India évről évre nagyobb
gazdasági fejlődést mutat, mint Európa.

4) Európa gazdasági jelentőségét

D) fellépő gyarmatosítás által Európa a
világ vezető gazdasági térségévé vált.

5) Európa visszaszorulása

E) a
 világgazdaságban a gyarmatbirodalmak széthullásával vette kezdetét.
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4

4. Az együttműködés lehetősége
1. Az Európai Unió
Oldd meg a táblázathoz kapcsolódó feladatokat!
Ország

Főváros

1. Ausztria
2. Belgium

Bécs
Brüsszel

3. Bulgária

Szófia

4. Ciprus

Nicosia

5. Csehország
6. Dánia
7.
8.
9.
10.
11.

Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia

Terület
(km2)
83 871
30 528

NépsűrűGDP
GDP/fő (%)
ség
(milliárd
(EU=100%)
(fő/km2) USA dollár)
8 917 205
106,3
429
139
11 555 997
378,5
515
129

Népesség
(fő)

110 879

6 927 288

62,5

69

29

9 251

1 207 361

130,5

24

57

Prága

78 865

10 698 896

135,7

244

66

Koppenhága

43 094

5 831 404

135,3

355

176

Tallinn
Helsinki
Párizs
Athén
Amszterdam

45 227
338 424
543 965
131 990
41 850

1 331 057
5 530 719
67 391 582
10 715 549
16 933 000

29,4
16,3
123,9
81,2
404,6

31
271
2603
189
912

67
141
111
51
155

12. Horvátország

Zágráb

56 594

4 047 200

71,5

56

40

13. Írország

Dublin

70 273

4 994 724

71,1

419

242

14. Lengyelország

Varsó

312 679

37 950 802

121,4

594

45

15. Lettország
16. Litvánia
17. Luxemburg

Riga
Vilnius
Luxembourg

64 559
65 300
2 586

1 901 548
2 794 700
632 275

29,5
42,8
244,5

34
56
73

52
58
333

18. Magyarország

Budapest

93 030

9 749 763

104,8

155

46

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Valletta
Berlin
Róma
Lisszabon
Bukarest
Madrid

316
357 114
301 336
92 090
238 391
505 990

525 285
83 240 525
59 554 023
10 305 564
19 286 123
47 351 567

1662,3
233,1
197,6
111,9
80,9
93,6

15
3806
1886
231
249
1281

82
132
91
65
37
78

25. Svédország

Stockholm

450 291

10 353 442

23,0

538

150

26. Szlovákia
27. Szlovénia
Európai Unió

Pozsony
Ljubljana

49 037
20 273
4 137 803

5 458 827
2 100 126
447 286 552

111,3
103,6
108,1

105
53
15193

55
73
100

Málta
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország

Pénznem
euró
euró
bolgár
leva
euró
cseh
korona
dán
korona
euró
euró
euró
euró
euró
horvát
kuna
euró
lengyel
zloty
euró
euró
euró
magyar
forint
euró
euró
euró
euró
román lej
euró
svéd
korona
euró
euró

Az Európai Unió tagállamai (2020)
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a) Karikázd be annak az országnak a betűjelét, amelyre az adott állítás vonatkozik!
1. Területe 400 000 km2-nél kisebb.
		

K – Svédország

I – Németország

G – Spanyolország

E – Franciaország

T – Írország

K – Magyarország

A – Luxemburg

T – Málta

B – Spanyolország

F – Szlovákia

L – Franciaország

S – Ausztria

O – Litvánia

I – Horvátország

C – Írország

Á – Finnország

C – Hollandia

Ú – Belgium

2. Kisebb területű, mint Lettország.
		

N – Horvátország

S – Litvánia

3. Népességszáma nem éri el a 600 ezer főt.
		

H – Írország

M – Ciprus

4. Népességszáma kb. fele Romániáénak.
		

E – Magyarország

R – Hollandia

5. Népsűrűsége kisebb, mint hazánké.
		

E – Szlovákia

G – Románia

6. Népsűrűsége hasonló Csehországéhoz.
		

R – Dánia

V – Hollandia

7. GDP-je 250–300 milliárd USA dollár között van.
		

N – Magyarország

F – Görögország

8. GDP-je 912 milliárd dollár.
		

S – Finnország

R – Németország

9. Egy főre jutó GDP értéke jelentősen kisebb hazánkénál.
		

T – Lettország

I – Bulgária

Z – Lengyelország

A – Görögország

10. Egy főre jutó GDP értéke másfélszer nagyobb az EU átlagánál.
		

A – Luxemburg

T – Észtország

Ó – Svédország

É – Írország

b) Olvasd össze a bekarikázott betűket! Mi a megfejtés? 
Fogalmazd meg röviden a szó jelentését! 
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c) Írd a 83. oldali táblázat első oszlopában szereplő számokat a térképvázlatba, a megfelelő ország területére!

d) Színezd kékre az Európai Unió elődjét megalapító hat állam területét!
e) Színezd zöldre az EU-hoz 2004-ben csatlakozott országok területét!
2. Előnyös együttműködés
Mely, az Európai Unió jellemzőiből, működéséből fakadó előnyös lehetőségeket használják fel a következő személyek?
a) Marek, lengyel hegesztő, aki Németországban kapott munkát.

b) Jean-Luc, francia szakács, aki megtakarított pénzéből Szlovéniában nyitott éttermet.

c) Günther, német irodai dolgozó, aki a 20 km-re lévő cseh kisvárosba jár bevásárolni.

d) Fleur, holland kertész, aki a tulipánhagymáit Németországban értékesíti.

e) Dimitru, román egyetemista, aki Hollandiában kapott ösztöndíjat.

f) Anne, svéd vegyészmérnök, aki milánói és dublini kollégákkal dolgozik együtt.
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5. Részek az egészben
1. Európa részei
Írd az állítások betűjelét Európa azon területére, amelyhez azok leginkább kapcsolhatók!

A) A Balkán-félsziget országainak területe.
B) A Földközi-tengerbe mélyen benyúló félszigeteken elhelyezkedő országok sorolhatók ide.
C) Közös történelmi múltú országainak elhelyezkedése alapján nyugati és keleti részre osztható.
D) A térséget szokás „Európa kapujának” is nevezni.
E) Itt találhatók a Visegrádi Együttműködés (V4) államai is.
F) Itt helyezkednek el az ún. skandináv országok.
G) Északi határát az Eurázsiai-hegységrendszer vonulatai alkotják.
H) Itt van Európa domborzati szempontból legegyhangúbb tája.
I) Európa égtájak szerint felosztott részei közül a legnagyobb területű.
J) Európának a Száva és a Duna folyók vonalától délre fekvő területe.
K) Hazánk déli és keleti szomszédainak nagyobb része ehhez a térséghez tartozik.
L) Hazánk is ennek a területegységnek a része.
M) Itt helyezkednek el a balti államok is.
N) Izlandot is ide soroljuk.
O) Nyugati határai egybeesnek a kontinens partvonalával, délen és keleten viszont főként hegységek határolják.
P) Országai abban is közösek, hogy zászlóik mintázata hasonló.
Q) Uralkodó éghajlata az óceáni.
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2. Európai országok
Helyezd el az országok első két kezdőbetűjét a halmazábrában! Van olyan ország, amely csak halmazon kívülre
kerülhet!
Belgium, Csehország, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Magyarország,
Németország, Oroszország, Portugália, Románia, Svájc, Ukrajna
Nyugat-Európa

Közép-Európa

Dél-Európa

Délkelet-Európa

3. Országok körvonalai
Az alábbi rajzok néhány európai ország nem méretarányos körvonalait mutatják.
a) Ismerd föl az alakjukról és nevezd meg az országokat!
b) Állítsd az országokat csökkenő sorrendbe valós területük alapján!
c) Sorold be az országokat aszerint, hogy Európa melyik régiójába tartoznak!
A megoldásokat írd az ábrák alá!

Név
Terület (sorszám)
Régió

Név
Terület (sorszám)
Régió
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V
4. Országok jellemzőinek felismerése fotók alapján
Melyik európai régióból származhatnak az alábbi fotók? A megoldásokat írd a képek alá! Minden esetben írj le
egy-egy kulcsszót is, ami rávezetett a megoldásra!
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1

V. Tágabb környezetünk
1. Zöld, sárga, barna
1. Hegységtípusok Közép-Európában
A táblázat közép-európai hegységtípusokat hasonlít össze. Döntsd el a táblázat egyes celláiról, hogy a bennük
szereplő tények, ábrák igazak vagy hamisak! A hamis tényeket, ábrákat tartalmazó cellákat húzd át pirossal!
Magasságuk szerint

Középhegységek

Magashegységek

rögvidékek

gyűrthegységek

Fő kialakulási idejük

középidő

újidő

Melyik hegységrendszerhez
tartoznak?

Variszkuszi-hegységrendszer

Pacifikus-hegységrendszer

széles hegyhátak, tágas völgyek

hágók

Felszínformáló erők

jég

jég

Tipikus tájak

Kárpátok

Alpok

Jellemző ásványkincsek

kőolaj

ércek

Jellemző ipari ágazatok

kohászat

élelmiszeripar

Jellemző környezetátalakító
tevékenységek

bányászat

erdőgazdálkodás

Szerkezetük szerint

Jellemző felszínformák
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2. Síkvidékek
Kapcsold össze a közép-európai tájakra vonatkozó kérdéseket a válaszlehetőségekkel! Írd a kérdések mellé a táblázat alatt olvasható, megfelelő válaszlehetőségek betűit! Nem tudsz minden válaszlehetőséget felhasználni.
Miért az állattenyésztés lett a legjellemzőbb mezőgazdasági ág az északi alföldeken?
Miért vezető élelmiszeripari ágazat a malomipar a déli, délkeleti alföldeken?
Miért a juh és a kecske a jellemző tenyésztett állat a déli és délkeleti alföldeken?
Miért nem tökéletes síkságok az északi tájak alföldjei?
Miért szegények tápanyagokban az északi alföldek talajai?
Miért nem alakultak ki nagy kiterjedésű óriásfalvak a hegyvidéki tájakon?
Válaszlehetőségek
A) Mert a szűk és meredek völgyek nem teszik lehetővé szélesen elterülő települések kialakulását.
B)	Mert a nedves kontinentális éghajlaton a sűrűn lakott területek és a jó minőségű talajjal fedett, nagy kiterjedésű szántóföldek mellett már nincs elegendő hely az állattenyésztésre.
C) Mert a száraz kontinentális éghajlatú térségek löszön képződött talaja kedvez a gabonatermesztésnek.
D)	Mert az óceáni éghajlatra jellemző sok és egyenletes eloszlású csapadék dús füvű legelőket táplál, így az
állatok takarmányozása nem okoz gondot a gazdálkodóknak.
E) M
 ert a szél által lerakott lösz és a folyók által felhalmozott hordalék kisebb kiemelkedéseket, hullámos felszínű tájat hozott létre.
F) Mert a sok csapadék miatt erős a kilúgozás.
G) Mert a kevés csapadék csak gyér füvű legelők kialakulását teszi lehetővé, és ezek az állatok a takarmányozás
szempontjából igénytelenek.
H) Mert a jég a kőzetminőségtől függően hol nagyobb mértékben, hol kevésbé csiszolta le az eredeti kőzeteket,
így a felszín hullámossá vált.
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3. Közép-Európa tájai
Tanulmányozd a térképvázlatot, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

A

a) Írd a térképvázlat megfelelő helyére az alábbi földrajzi neveket!
Alföld, Alpok, Cseh-medence, Germán-alföld, Kárpátok, Kisalföld,
Lengyel-középhegység, Német-középhegység
b) Színezd ki a térképvázlat feliratainak szövegdobozát az alábbi jelkulcs szerint!
barna: gyűrthegységek; narancssárga: rögvidékek;
citromsárga: hullámos felszínű, letarolt síkságok; zöld: feltöltött alföldek
c) Nevezd meg, hogy mely jellegzetes domborzati formára mutat az A betű! 
4. Fogalmak
Fogalmazd meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések!
• zajszennyezés: 

• tranzittérség: 

• ipari szerkezetváltás: 
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2. Kelet és nyugat között
1. Közép-Európa térképen
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!

2
1

3

7

4
13

6
8

5

9
12
10
11

a) Írd be a térképvázlat megfelelő helyére a kelet-közép-európai országok nevének kezdőbetűjét!
b) Húzd át színessel a nyugat- és kelet-közép-európai országokat elválasztó határvonalat!
c) Írd be a térképvázlatba a Lengyelországgal határos tenger nevét!
d) Nevezd meg a térképvázlaton bejelölt két tengeri kikötővárost!
1. _______________________________________________ 2. 
e) Sorold fel a térképvázlaton szereplő fővárosokat jelölő számokat, majd nevezd meg az adott településeket!
______

_______________________________________________

______

_______________________________________________

______

_______________________________________________

f) Nevezd meg a 7-es számú, porcelángyártásáról is híres idegenforgalmi központot! 
g) A 8-as számú város sörgyártásáról híres. Nevezd meg a települést! 
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h) Írd le a térképvázlaton bejelölt alábbi két város nevét és jellemző gazdasági tevékenységét!
Térképvázlaton bejelölt szám

9

12

4

13

Város neve
Jellemző gazdasági tevékenység
i) Töltsd ki a táblázatot!
Térképvázlaton bejelölt szám
Iparvidék neve
Legfőbb központja
j) Nevezd meg a 11-es számmal jelölt, jelentős magyar lakosságú földrajzi területet és annak két fő központját!
A terület neve
Városok
2. Országok gazdasága
Írd az állítások betűjelét a halmazábra megfelelő helyére!
A) Az ország déli részén vaskohászati központ működik.
B) Európa jelentős kőszénkitermelő országa.
C) Ipara sokfajta feldolgozott terméket állít elő.
D)	Iparában máig meghatározó jelentőségűek a helyben bányászott ásványkincsekre épülő hagyományos nehézipari ágazatok.
E) Jelentős tengerparti kikötői vannak.
F) Szántóföldi növénytermesztése főként az ország déli alföldjére korlátozódik.
G) Területén jelentős magyar kisebbség él.
H) Területének nagyobb része síkság, ahol jelentős a mezőgazdaság.
I) Valamikor egy közös államot alkottak.
J) Volt szocialista ország.
Lengyelország
Szlovákia

Csehország
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3. Gazdasági fejlettség
Oldd meg a feladatokat a diagram alapján!
Néhány közép-európai ország egymáshoz és az Európai Unió átlagához viszonyított fejlettsége az egy főre jutó
GDP értéke alapján (Az EU 27 tagországának átlaga 100%).
100

EU27 = 100

90
80
70
60
50
40
30
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

20
Csehország

Magyarország

Lengyelország

Románia

Szlovákia

a) Hasonlítsd össze Csehország és Szlovákia gazdasági fejlődését a diagram által bemutatott időszakban!




b)	Állapítsd meg, hogy az európai uniós átlaghoz képest hány százalékot ért el Lengyelország egy főre eső GDP-je
2015-ben! ________________ százalékot
Számold ki, hogy hány százalékkal növekedett ez az érték 2003-hoz képest! ________________ százalékkal
c)	Igazold a diagram adatai alapján, hogy a kelet-közép-európai országok gazdasági fejlettsége az utóbbi években
közeledett egymáshoz!


d)	Számold ki, hogy mennyi volt a Visegrádi Együttműködéshez (V4) tartozó országok gazdasági fejlettségének
átlaga 2019-ben az EU 27 tagállamához képest! 

4. Gazdasági rendszerváltoztatás
Válaszolj röviden a gazdasági rendszerváltoztatással kapcsolatos kérdésekre!
a)	Hogyan változtak meg a termelő eszközök (pl. termőföldek, gyárak, gépek, berendezések, egyéb épületek) tulajdonviszonyai a folyamat során?
	
	
b) Miért nőtt meg a munkanélküliek aránya ebben az időszakban?
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c) A folyamat eredményeként főként Európa mely részén fekvő országok felé irányult a kelet-közép-európai országok külkereskedelme?

d) Mi volt a gazdasági feltétele annak, hogy a Visegrádi Együttműködés országaiban is megtelepedjenek és elkezdjenek termelni a korszerű ipari üzemek?

5. Szlovákia gazdasága
a) Figyeld meg az autógyárak földrajzi elhelyezkedését Szlovákiában! Mit állapítasz meg? Mi lehet e sajátos elhelyezkedés magyarázata?

Zsolna

Elhelyezkedés:

Nagyszombat
Magyarázat:

Pozsony Nyitra

b) Készíts oszlopdiagramot a szlovákiai autógyártásról az adatok alapján!

2020

2080

2016

2014

2012

2010

2008

2006

100
0

2004

500
400
300
200

2002

2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

1100
1000
900
800
700
600

(ezer db)

Év

Gyártott személyautók száma
(ezer db)
210
208
295
575
550
895
971
1040
1093
985

(A Szlovákiában gyártott személyautók száma (2002–2020)

A Szlovákiában gyártott személyautók száma (2002–2020)

c) Számítsd ki, mennyivel több személyautót gyártottak Szlovákiában 2012-ben, mint 2002-ben!
________________ darabbal többet
Hány darabbal nőtt a termelés 2010-ről 2012-re? Ez hány százalékos növekedést jelent?
________________ darabbal nőtt, ami ________________%-os növekedést jelent
Mi lehetett az oka a 2020-ban tapasztalt csökkenésnek?
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3. Keleti szomszédaink
1. Szomszédaink
Oldd meg a következő feladatokat!
a) A felsorolt területek egy szempontból közös halmazba sorolhatók. Mi ez a szempont?
Erdély

Kárpátalja

Moldva

Partium

Székelyföld

b)	Keress a felsoroltak közül egyet, amely valamely szempontból „kilóg” a sorból! Húzd alá a kakukktojás táj nevét! Választásodat indokold meg!

c) Válaszolj a kérdésekre a táblázatban megadott létszámadatok alapján!
Ezer fő
Ukrajna lakossága

44 130

Moldvai csángók létszáma

180

Magyarország lakossága

9 750

A magyar kisebbség létszáma Kárpátalján

140

Románia lakossága

19 290

Erdély és Partium magyar lakossága

1 200

Mekkora a magyar kisebbség aránya az ország teljes népességéhez viszonyítva Romániában?

Hányszor több magyar él Romániában, mint Ukrajnában?

Hazánk lakosságának hányad részét teszik ki a keleti szomszédainknál élő magyarok?

d) Csoportosítsd két halmazba az alábbi városokat a kezdőbetűik beírásával! Nevezd meg a halmazokat!
Beregszász, Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, Székelyudvarhely, Ungvár
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2. Ukrajna nemzetiségei

			

Ukrajna nemzetiségeinek előfordulása

a) Írd a térkép jelmagyarázatának színei mellé a megfelelő nemzetiségek nevét!
magyar

román

orosz

krími tatár

b)	Az egyik diagram Ukrajna teljes népességének nemzetiségi megoszlását mutatja, a másik a Krím-félszigetét.
Írd a diagramok alá, hogy melyikre vonatkoznak!
egyéb 4,9%



egyéb 5,4%




12%

17,3%
77,8%



24,3%
58,3%



Írd a diagramok szeletei mellé a megfelelő nemzetiségek nevét!
ukrán

orosz

krími tatár

c) A következő mondatok hibás állításokat tartalmaznak. Javítsd ki azokat!
Az orosz és az ukrán nyelv jelentősen különbözik egymástól.

Az Ukrajnában élő románok egyik legfontosabb központja Beregszász.

A Krím-félszigeten az ukránok alkotják a lakosság kb. felét.
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3. Románia népessége
a)	Hogyan változott Románia népességszáma az elmúlt 30 évben? Válaszodat indokold!


b)	Mely jelenségek állnak Románia népességszám-változásának hátterében?

(kor)



férfiak
nők
100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
(a népesség aránya)




4. A Kárpátok gazdasága

Egészítsd ki a Kárpátok gazdasági hasznosításáról szóló gondolattérképet a megadott fogalmak felhasználásával!

ásványkincsek
Kárpátok

erdő

legelő

hegyoldal

vadállományok

vadgazdálkodás, síelés, fémfeldolgozás, fafeldolgozás, túrázás, energiagazdaság,
bútoripar, állattenyésztés, idegenforgalom, bányászat, papíripar, juh
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5. Városok jellemzői
Kösd össze az állításokat a megfelelő városnevekkel!
Erdély „fővárosa”
Az ország legnagyobb
tengeri kikötővárosa

Piteşti

A Dacia autógyár székhelye

Kolozsvár

Bukarest

Főváros
Marosvásárhely

Az erdélyi földgázbányászat és
-feldolgozás egyik központja

Constanţa

A Partium nyugati kapuja
a magyar határ mentén

Nagyvárad

Ploieşti

Közlekedési csomópont a
Déli-Kárpátok északi lábánál,
fontos gépipari központ

Brassó
		

Temesvár

Élelmiszer- és vegyipari központ
a magyar–román–szerb hármashatár közelében

6. Románia és Ukrajna hasonló földrajzi jellemzői
Találd meg Románia és Ukrajna hasonló földrajzi jellemzőit! Az alábbi fogalomfelhőben háromszor három fogalom összetartozik. Színezd azonos színűekre az egymáshoz illő szövegdobozokat!
Dnyeper

Román-alföld

Odessza

vízenergia
Duna

Constanţa
búza, kukorica, napraforgó

Fekete-tenger

Kelet-európai-síkság
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4. Déli határainkon
1. Déli országok térképen
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!

a) Melyik tenger partjánál fekszik Horvátország? Írd a térképvázlatba!
b) Írd a tengerpart vonalával párhuzamosan húzódó hegység nevét a térképvázlatba!
c) Nevezd meg azt a hegységtípust, aminek a két oldalán eltérő éghajlat alakult ki!

d) Színezd be narancssárgára a térképvázlat azon területét, ahol mediterrán éghajlat jellemző!
e) Nevezd meg, milyen éghajlat uralkodik a térképvázlat azon területein, amelyeket nem színeztél be!

f) A térképvázlaton 3 várost jelöltek be. Ebből kettő főváros. Írd be ez utóbbiak nevét a térképvázlatba!
g) Húzd alá, hogy melyik város van még bejelölve a térképvázlaton!
Dubrovnik

Eszék

Rijeka

Split

Zadar

h) Jelöld a térképvázlaton az Isztria-félszigetet!
i)	Jelöld V betűvel a térképvázlaton azt a területet, ahol jelentős számban élnek magyarok Szerbiában!
Nevezd meg, hogy mely táj rövidítése lehet a V betű! 
j) Melyek a legjelentősebb szerbiai magyarlakta városok? Nevezd meg! Segítségül megadtuk a kezdőbetűiket.
Z__________________________

Ú__________________________

Sz__________________________

Húzd alá annak a városnak a nevét, amelyik a Duna partján fekszik!
Karikázd be azt a várost, amelyik a Tisza mellett található!
Számozd be a városokat északról dél felé haladva! Az 1-es sorszámot a legészakibb város neve mellé írd!
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2. Két ország összehasonlítása
Az alábbi térképvázlaton két ország körvonalait láthatod. Döntsd el, hogy melyik országra igazak a megállapítások! Van olyan állítás, amely mindkét országra vonatkozik. Írd be a megfelelő helyre az állítások betűjelét!
A) A latin ábécét használják.
B)	Jelentős visszaesést okozott gazdaságában a délszláv háború.
C) Az Európai Unió tagja.
D)	A turizmusból származó bevételek a GDP mintegy
egynegyed részét teszik ki (2019).
E) Jellemző vallása a keleti kereszténység.
F)	Többszázezer főnyi magyar kisebbség él a területén.
G) Az egykori Jugoszlávia egyik tagállama volt.
H) Fővárosának folyója a Száva.
I)	Innen indul az Adria-kőolajvezeték Magyarországra.
3. Két ország jellemzői
Olvasd el az alábbi szövegrészletet és oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
A két ország együttműködése területén az összeköttetések (pl. a határátkelőhelyek, a közutak, vasutak és a
hajóközlekedés összekapcsolása) kiemelt szerepet töltenek be. A Budapest és Belgrád közötti vasútvonal felújításával a tervek szerint 2025-re végezni fognak, így a görög kikötőkbe érkező keleti áruk, illetve az oda tartó
nyugati áruk Magyarországon és Szerbián keresztül mozognak majd.
A két ország egyre intenzívebbé váló gazdasági kapcsolatai a közúti teherszállításban is tetten érhetők. A megnövekedett teherforgalom miatt a határátlépéseknél torlódások és időnként sok órás várakozások alakulnak ki. A
tompai és a röszkei átkelőhelyek áteresztő kapacitását növelő beruházások várhatóan 2022 végére megvalósulnak, de már dolgoznak azon is, hogy a hercegszántói átkelőhelyen is lehetségessé váljon az árufuvarozás. Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, hogy a két ország közötti gázvezeték-összeköttetésnek egy új fajtáját építették meg, amellyel 8,5 milliárd köbméter gáz szállítása válik lehetővé Magyarországra.
(forrás: MTI nyomán, módosítva)
a) Nevezd meg, hogy melyik két ország erősödő kapcsolatáról szól a szöveg!

b) Mérd meg a térképen a szövegben említett két város légvonalbeli távolságát! ______________ km
c) Számold ki, hogy milyen arányban oszlik meg ez a távolság a két ország között!

d)	Magyarázd meg, hogy miért növekedett hazánk energiabiztonsága a szövegben említett egyik beruházás eredményeként!

e)	Értelmezd a következő állítást: a szövegben szereplő egyik beruházás eredményeként a görög tengerpartok
„közelebb” kerülnek hazánkhoz!

f) F
 ejtsd ki, hogy miért hathat ösztönzőleg a Földközi-tengeren keresztül zajló külkereskedelemre a szövegben
említett egyik beruházás!
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5. Az alpesi országok
1. Állattenyésztés az Alpok országaiban
a) Egészítsd ki a gondolattérképet a megadott fogalmak beillesztésével!
nyáron, télen, síkvidéki gazdálkodás, takarmány, magasabb területeken,
legeltetés, istállózó állattartás, családi gazdaságok
tejtermékek

nagyüzemek

tejelő szarvasmarha
alpesi gazdálkodás
síkvidéken
nyáron

télen

istállóban
havasi rétek
b) Mely élelmiszeripari termékek alapanyagát teremti meg az alpesi állattenyésztés? Sorolj föl minél többfélét!
c) Melyik élelmiszeripari cég logójának részletét ábrázolja a kép? Melyik országban van a vállalat székhelye?

2. Szókapcsolatok az Alpok országairól
Alkoss az Alpok országainak gazdaságára, természeti erőforrásaira és adottságaira vonatkozó szókapcsolatokat az
alábbi kifejezésekből!
erdőgazdálkodás

folyók

nagy esésű

szén

fehér

igényes

olcsó

történelmi

fejlett

infrastruktúra

rendezvények

városok

fenntartható

kulturális

szálláshelyek

villamos energia
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3. Ausztria és Szlovénia térképen
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!

.

.

B

A

.

C

.

.

.

F

E

D

a)	Írd a leírás mellé a megfelelő város nevét és azt a betűt, amelyik az adott várost a térképvázlaton jelöli!
Betűjel a térképvázlaton

Város neve
A magyarság kulturális központja a Muravidéken
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség székhelye
Fontos osztrák gép- és papíripari központ a Mura partján
Ausztria első számú, sokoldalú nehézipari központja a Duna partján
Szlovéniai kikötőváros
Szlovénia fővárosa

b) Melyik tenger partján fekszik Szlovénia? Írd a nevét a térképvázlatba!
c) Rajzold be a térképvázlatba a Keleti-Alpok vonulatát!
d) Írj egy S betűt Svájc területére!
e) Satírozd be a térképvázlaton és nevezd meg azt az osztrák tartományt, ahol jelentős magyar kisebbség él!

4. Svájc
Nevezz meg két olyan ipari ágazatot, amely kevés alapanyagot, de nagy szaktudást igényel, és Svájcban kiemelkedő szerepe van!

Miért nem jelentős a nehézipar Svájcban annak ellenére, hogy olcsó a villamos energia?


Mely szolgáltatási ágazat jelentősége kiemelkedő Svájcban?
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6–7. Közép-Európa óriása
1. Németország történelme, társadalma
Írj olyan, Németország történelmével és társadalmi adottságaival kapcsolatos kérdéseket, amelyekre az alábbi válaszok adhatók!
a) 1990-ben, a berlini fal leomlása után.

b) A lakosság száma alapján az első.

c) Mert a születések száma alacsonyabb, mint a halálozásoké.

d) Elsősorban Törökországból.

e) Azért, mert itt a szocialista rendszer és a tervgazdálkodás szétzilálta a gazdaságot.

2. Németország térképen
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!
a) Nevezd meg a számmal jelölt vízi utakat!
1. 
2. 

4

3. 
4. 
5. 
b)	Írd a térképvázlat megfelelő helyére a felsorolt tájak
nevét!
Germán-alföld, Német-középhegység, Alpok
c) Írd be a térképvázlatba a Németországgal határos
tengerek nevét!
d)	Jelöld karikával és a kezdőbetűjükkel a következő
városokat a térképvázlatban!
Berlin, Frankfurt am Main, Lipcse, Dortmund,

3
2
5
1

München, Hamburg, Duisburg, Drezda, Köln
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3. A Ruhr-vidék gazdasága
Válogasd szét a felsorolt jellemzőket az alapján, hogy a Ruhr-vidék gazdasági-környezeti átalakulása előtti időszakhoz vagy az átalakulás folyamatához/az azt követő időszakhoz köthetők!
autóalkatrész-gyártás
elvándorlás
import vasércen alapuló
vaskohászati központok
jelentős környezeti terhelés
bővülő kőszénbányászat
A Ruhr-vidék a gazdasági-környezeti átalakulás
előtt

kiemelkedő fontosságú acélgyártás
környezetvédelmi ipar

A Ruhr-vidék a gazdaságikörnyezeti átalakulás folyamatában/az azt követő
időszakban

kulturális és szabadidőközpontok
kutatás és fejlesztés
logisztikai központok
jelentős munkanélküliség
változatos ipari tevékenységek
4. Német autómárkák
Nevezd meg logóik alapján a német autómárkákat és az ezeket gyártó vállalatok székhelyét!
Satírozd be azoknak a márkáknak a szövegdobozát, amelyeket hazánkban is gyártanak!

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
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VI
5. Fogalmak
Tervezz egyszerű infografikát az alábbi fogalmak rövid bemutatásához vagy egy-egy logót olyan vállalatoknak,
amelyek kapcsolatba hozhatók az adott fogalommal!

kombinált szállítás

megújulóenergia-hasznosítás

nagysebességű vasút

Magyarázd meg, hogy kapcsolódnak ezek a fogalmak Németországhoz!

6. Időszámítás
A Frankfurt am Mainban található értékpapírtőzsde Európa egyik legnagyobb tőzsdéje, amelynek a kereskedelmébe a világ minden tájáról bekapcsolódnak.
Hány óra van New Yorkban, amikor Frankfurt am Mainban délután 4 óra van?
Ehhez tudni kell, hogy a Föld két pontja közötti időeltérés a földrajzi hosszúság különbségén múlik. Ha két pont
földrajzi hosszúságértéke között 15 fok az eltérés, akkor a köztük lévő időeltolódás 1 óra.
Olvasd le a térképről, melyik hosszúsági körön fekszik Frankfurt am Main és New York!
Frankfurt am Main: ________________
New York: _________________________
A köztük lévő hosszúságkülönbség: ________________ hosszúsági fok
Számítsd ki a városok között lévő időkülönbséget!
Időkülönbség: _____________________
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1

VI. Kitekintés Európába
1. Tengernyi lehetőség
1. Európa tengerpartjai
a) Fogalmazd meg a tagolt tengerpart jellemzőit!

b)	Tanulmányozd Európa domborzati térképén a tengerpartokat, és válaszd ki azt a három partszakaszt, amely
a megfigyelésed alapján a „legtagoltabb tengerpart” kitüntető címet viselheti Európában! Húzd át pirossal az
alábbi térképvázlaton ezeket a partszakaszokat!

c) Nevezd meg, mely tengerek partját jelölted be!

d) Mely országok területén találhatók a bejelölt partszakaszok?

e) Fogalmazd meg, hogy milyen előnnyel és hátránnyal járhat egy ország életében az erősen tagolt partvidék!
• előny: 
• hátrány: 
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2. Mit visz a hajó?
a) Hasonlítsd össze az alábbi táblázat kitöltésével a tengeri és a közúti áruszállítást! Tegyél + jelet a cellába, ha az
adott szállítási módra igaz az állítás!
Tengeri szállítás

Közúti áruszállítás (kamionnal)

Kisebb darabáruk pár száz kilométerre történő eljuttatásának ideális
módja
Több tonnányi termék eljuttatásának legolcsóbb módja egy kontinens két, egymástól jelentős távolságban lévő pontja között
Romlandó áruk szállításának biztonságos módja
Ideális szállítási mód, ha nem fontos szempont a szállítás időtartama
Lehetővé teszi konténerek szállítását
b) Az alábbi termékeket Ázsiából Nyugat-Európa nagy kikötővárosaiba kell szállítani. Melyeket szállítanád hajóval? Írd a megfelelő termékekhez tartozó betűket az ábrába!

A) előrecsomagolt fagyasztott zöldség, B) faanyag, C) oltóanyag, D) kőszén, E) chip, F) vasérc,
G) élő állat, H) kőolaj, I) búza, J) festett hímes tojás, K) rizs
3. A kikötőövezet
Kösd össze az ábra megfelelő részével az alábbi fogalmakat!
faárukat fogadó dokk
hajójavító üzem
halászkikötő és halpiac
konténerkikötő
kőolajfinomító
személykikötő
vámiroda
vasútállomás
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4. A túlhalászás
Az Európai Unió miniszterei a közösség tagállamai számára minden évben meghatározzák a kifogható tengeri
halak mennyiségét, ennek ellenére az országok évről évre túllépik ezt a korlátot. Válaszolj a kérdésekre az ábra
alapján!
A túlhalászás mértéke az Atlanti-óceán északkeleti medencéjében
hány %-kal haladta meg a kifogott
mennyiség a megengedett értéket
Svédország

52,4
24,3

Egyesült Királyság
Írország

49 914

18,0

Hollandia

20 620

13,5

Belgium

31 910

10,4

Franciaország
Portugália

34 052

19,7

Németország

17 369
106 925

21,7

Dánia

Spanyolország

hány tonnával haladta meg a kifogott
mennyiség a megengedett értéket

3009

9,4

27 230
16 689

6,6
3,8

3662

a) Miért más a kétféle szempont (%-os érték, tonnában megadott érték) alapján felállított rangsor?
b) Melyik az a három ország, amely a legtöbb hallal lépi túl a megengedett kifogható mennyiséget?
c) Melyik az az ország, amelyik a megengedett mennyiség kb. negyedével több halat fogott ki?
d) Az Atlanti-óceán északkeleti medencéjének mely részét érinti jobban és melyet kevésbé a túlhalászás?

5. Áldás vagy átok?
Gyűjtsd össze egy gondolattérképben a tengerparti turizmus pozitív és negatív következményeit! Egészítsd ki a
rajzot!

+

_
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2. Európa északi peremén

3

1. Észak-Európa tájai
Az alábbi keresztmetszeti rajz Észak-Európáról készült az é. sz. 62˚ mentén. Oldd meg az ábrához kapcsolódó
feladatokat!
K

Ny

............................................
éghajlat

......................................
éghajlat

...........................................
tóvidék
hegység
tenger

öböl

a) Nevezd meg az ábrán látható tájakat!
b) Írd be az ábra megfelelő helyére az adott területre jellemző éghajlat nevét!
c)	Jelöld az ábrán nyíllal, hogy nyugatról kelet felé haladva hogyan változik az éves csapadékmennyiség és az évi
közepes hőingás! A nyíl a növekedés irányába mutasson!
d) Színezd zöldre az ábra azon részét, ahol összefüggő fenyőerdők borítják a tájat!
e) Írj egy F betűt az ábra azon részébe, ahol gyakoriak a fjordok!
f)	Írd az ábra megfelelő részébe a térséget határoló tenger és öböl nevét! Színezd kékre annak a nevét, amelyik
télen befagy!
g) Írj egy V betűt az ábra azon részébe, ahol a nagy esésű és bővizű folyók miatt érdemes vízerőműveket létesíteni!
h) Fogalmazd meg tömören, mi az ábrán látható hegység éghajlati és vízrajzi jelentősége!

2. Utazzunk Izlandra!
a) Becsüld meg az izlandi főváros és Budapest légvonalbeli távolságát! _______________ km
b) Állapítsd meg a Google Térképpel a két főváros légvonalbeli távolságát! _______________ km
c) Számítsd ki, hány %-kal tér el a valós távolság az általad becsült távolságtól!

d)	Becsüld meg, hogy egy utasszállító repülőgép mennyi idő alatt teszi meg a Budapest–Reykjavík távolságot!
_______________ óra
e)	Az utasszállító repülőgépek Európán belül 800 km/h átlagos sebességgel haladnak. Számítsd ki, mennyi idő
alatt teszik meg a repülők a két főváros közti távolságot!
f) Számold ki, hány perccel tér el a valós repülési idő az általad becsült időtől!
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3. Az északi fejlődési modell
1. Természeti erőforrások Észak-Európa országaiban
Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit a megadott szempontok alapján!
Izland

Finnország

Zászlók
Erdők
Termőföld
Ércek
Tenger
Folyók
a) A táblázat eddig kitöltött adatai alapján írd be a hiányzó három ország nevét a felső sorba!
b) Színezd ki az egyes országok zászlóit!
c) S zínezd be az országok celláját az adott erőforrás sorában akkor, ha annak kiemelt szerepe van az ország gazdasági életében!
2. Észak-Európa országai
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!
a)	Írd be a térképvázlat megfelelő részére az észak-európai
és a balti országok nevét!
b)	Jelöld a térképvázlaton piros ponttal és nevük kezdőbetűjének beírásával a fővárosokat!
c)	Készíts nyelvi tematikus térképet! Sorold csoportokba
a térképvázlaton szereplő országokat az alapján, hogy
többségi nyelvük melyik nyelvcsaládhoz vagy azon belül
melyik nyelvcsoporthoz tartozik! Az azonos csoportba
tartozó országokat színezd egyformára a térképvázlaton! Add meg a csoportokhoz tartozó jelkulcsot is!
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3. Természeti erőforrások
Nevezd meg a képeken látható megújuló természeti erőforrásokat, és írd alájuk, hogy mely észak-európai országokban van kiemelkedő szerepük az energiatermelésben!

4. Logók Észak-Európából
Csoportosítsd az alábbi logókhoz tartozó észak-európai vállalatokat minél többféle szempont alapján!
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4

4. Európa keleti fele
1. Kalandozások Kelet-Európában
Oldd meg a térképhez kapcsolódó feladatokat!
I

I I

I

I

I

I
I

I I

I I I

I

2
I

I I I

I

I

I I I I

I

I

I

I

1
4
3

6
5

8
7

9
10

11

12

13

a) Írd le, hogy melyik szám jelöli a térképen a Fekete-tengert! _______________
b)	Írd le a Fekete-tenger vízgyűjtőjéhez tartozó folyók térképi számát és nevezd is meg őket! Milyen torkolata van
a megnevezett folyóknak?
Szám

Megnevezés

Torkolat

c)	Írd le Európa legnagyobb tavának és folyójának térképi számát, és nevezd is meg őket! Mi a kapcsolat a kettő
között?
Szám

Megnevezés

Kapcsolat
(folyó)
(tó)

d) Készíts egy anagrammát a 2. számmal jelölt tó nevéből, melynek jelentése: kis részekben hozzáad!
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e)	A következő számok hegységeket jelölnek a térképen. Két halmazba írtuk le a számaikat. Nevezd meg őket!
Mi volt a halmazba sorolás szempontja?
4. _____________________________ 5. _____________________________ 12. _____________________________
5

4
12

f) Nevezd meg a 3. számmal jelölt síkságot! 
g)	A megnevezett síkság területe: 3 millió km2. Számold ki, hogy hányszor férne el rajta Magyarország, illetve
hogy Európa teljes területének hány %-át teszi ki!


h) Mérd meg a síkság hozzávetőleges észak–déli és kelet–nyugati kiterjedését a Google Térképpel!
É–D: _________________ km

K–Ny: _________________ km

Számold ki, hogyan aránylik egymáshoz a két távolság!


2. Kelet-Európa földtani szerkezete
Egészítsd ki a következő mondatokat a megadott szavak toldalékolt alakjainak felhasználásával! Nem tudsz minden kifejezést felhasználni!
bazalt, erdő, fosszilis, hátság, levegő, lösz, mangánérc, megújuló, mészkő, ősmasszívum,
szárazföld, tanúhegy, tenger, urán, vulkáni láva
Kelet-Európa földtani alapját ____________________________________ alkotja, amelyre táblaszerűen vastag
____________________________ üledékek rakódtak. A területén megfigyelhető, hosszan húzódó dombságokat
itt ____________________________ nevezzük.
A terület gazdag ásványkincsekben, pl. _________________________________________ energiahordozókban
(kőszén, kőolaj és földgáz), valamint ércekben (____________________________________ és vasérc). A jégkorszakban kialakult ________________________ nagyon jó minőségű mezőségi talaj képződött.

114

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 114

2022. 05. 27. 13:21

3. Kelet-Európa mezőgazdasága
Oldd meg a tankönyv 4.4. számú ábrájához kapcsolódó feladatokat!
a) Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I betűt az igaz, H betűt a hamis állítások elé!
A burgonya és a len a hűvösebb és csapadékosabb éghajlatok jellemző haszonnövényei.
A rozs és a búza hasonló éghajlati adottságokat igénylő kenyérgabonák.
Kelet-Európában a magasabb földrajzi szélességeken fekvő tájakon jellemzőbb a szarvasmarha-, mint a
sertéstenyésztés.
A napraforgó az erősen kontinentális területek jellemző olajnövénye.
A tundrán jellemző emberi tevékenység a fakitermelés.
A tajgán nem terem meg a búza.
Kelet-Európa déli síkságain a kecske- és juh-, a magashegységeiben pedig sertéstenyésztés a jellemző.
A Fekete-tengert északról övező síkságokon megterem a rizs, a köles és a gyapot.
Az árpa és a búza hasonló éghajlati körülmények között termeszthető.
Kelet-Európa déli tengerpartjain, főként a déli kitettségű hegyoldalakon is találkozhatunk a Mediterrániumra jellemző mezőgazdasági kultúrákkal.
b)	A természetes növénytakaró megnevezésével azonosítsd azokat a mezőgazdasági régiókat, ahol gyakori lehet
az emberi tevékenység által okozott szikesedés!

c)	Magyarázd meg, hogy mit jelent a fenntartható erdőgazdálkodás! Nevezd meg, hogy Kelet-Európa mely területein lenne szükség a bevezetésére!
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5. Földünk legnagyobb területű országa
1. Oroszország számokban
Kösd össze a számokat az Oroszországgal kapcsolatos állításokkal, jellemzőkkel! Az egyik számhoz nem tartozik
állítás.
Ennyi időzóna található a területén

1

Leghosszabb vasútvonala ilyen
hosszú (km)

2
8

Hazánk területe kb. ennyiszer
kisebb nála

11

Az orosz lakosság aránya
a népességen belül (%)

14
80

Mai formája, a Szovjetunió szétesése után, ebben az évben jött létre

180

Ennyi országgal határos

1991

Helyezése a világ országai között
a területe alapján

9289

Átlagos népsűrűségének értéke
(fő/km2)

2. Oroszország gazdaságának vizsgálata
Oldd meg a táblázat adataihoz kapcsolódó feladatokat!
Gazdasági ág,
ágazat

A GDP-hez való hozzájárulás néhány gazdasági körzetben (%)
Északnyugati GK.

Központi GK.

Volgamenti GK.

Uráli GK.

Mezőgazdaság

2,8

3

5,7

1,6

Bányászat

7,3

0,8

15,7

44,1

21,9

13,3

5,7

6

Feldolgozóipar
Építőipar

18,3
4,7

18
4,7

Kereskedelem

11,8

22

10,9

6

Egyéb szolgáltatások

55,1

51,5

40,1

39
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a)	Egészítsd ki az oszlopdiagramot a Központi és az Uráli Gazdasági Körzet gazdasági ágainak, ágazatainak %-os értékeivel!

60
50
(százalék)

b)	
Hasonlítsd össze az egyes gazdasági
körzeteket az alapján, hogy az adott
térségben a három gazdasági ág (mezőgazdaság, ipar és szolgáltatások) közül melyiknek van a legnagyobb szerepe! Adj magyarázatot a különbségekre!

Gazdasági ágak, ágazatok aránya Oroszország
néhány gazdasági körzetében

40
30
20
10
0
mezőgazdaság bányászat feldolgozóipar



Északnyugati GK.



építőipar

Volgamenti GK.

kereskedelem

Uráli GK.

egyéb
szolgáltatások

Központi GK.




c) Nevezz meg három ipari ágazatot, amelyeknek nagy szerepük van az orosz gazdaságban!

3. Országok, városok, tengerek
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!
...........................-óceán
...........................
-tenger
...........................
-tenger

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

a) Írd be a térképvázlat megfelelő helyére az Oroszországot határoló tengerek, óceánok nevét!
Csendes-óceán, Jeges-óceán, Kaszpi-tenger, Fekete-tenger, Balti-tenger
b) Vastagítsd meg a térképvázlaton a Volga folyó vonalát annak teljes hosszában, és írd mellé a nevét!
c) Húzd át pirossal a térképvázlaton Oroszország Európai Unióval közös határszakaszait!
d)	Húzd át zöld színnel a térképvázlaton Oroszország leghosszabb, egy adott országgal közös határszakaszát! Írd
be a térképvázlatba a határos ország nevét!
e) Írd a térképvázlat megfelelő helyére Kína és Ukrajna nevét!
f) Írd a következő városok kezdőbetűit a térképi helyükre!
Cseljabinszk, Jekatyerinburg, Moszkva, Murmanszk, Nyizsnyij Novgorod, Szentpétervár
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6. Európa napfényövezete
1. Térképes feladat
a) Nevezd meg a térképvázlatban nagybetűkkel jelölt hegységeket és a kisbetűkkel jelölt folyókat!

B

a

A

b

D

C

c

A) ___________________________________________

a) ___________________________________________

B) ___________________________________________

b) ___________________________________________

C) ___________________________________________

c) ___________________________________________

D) ___________________________________________
b) Írd be a térképvázlat megfelelő helyére a következő szigetek, félszigetek, tengerek és óceán számát!
1. Pireneusi-félsziget

3. Appennini-félsziget

5. Balkán-félsziget

7. Korzika

2. Szicília

4. Kréta

6. Adriai-tenger

8. Égei-tenger

9. Szardínia
10. Atlanti-óceán

2. Idegenforgalom
Az alábbi ábra egy ötnapos, a Földközi-tenger nyugati medencéjében megtett hajóút állomásait mutatja be. Tanulmányozd az ábrát, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Marseille

Pisa

5 Földrajz 8.1munkafüzet 90.
Forrás:

Barcelona

4

oldal 1. feladat; de belekerült még
egy c) betűvel jelölt folyó Nápoly
2

3

Tunisz/
Karthágó
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a) Mérd meg, hogy kb. hány kilométert hajóztak az utasok összesen! Használd az atlaszod! ___________ km-t
b) Nevezd meg, hogy mely országokban vannak a meglátogatott városok!
1. ____________________________________________

4. ____________________________________________

2. ____________________________________________

5. ____________________________________________

3. ____________________________________________
c) Tervezz egy ötnapos hajóutat a Földközi-tenger keleti medencéjébe! Írd ide az állomásokat, és azt, hogy melyik
országban találhatóak!
1. ___________________________________________ ország: ____________________________________________
2. ___________________________________________ ország: ____________________________________________
3. ___________________________________________ ország: ____________________________________________
4. ___________________________________________ ország: ____________________________________________
5. ___________________________________________ ország: ____________________________________________
d) Rajzold be a tervezett hajóutat az 1. feladat térképvázlatába!
3. Területhasznosítás
A képek és a megadott kérdések alapján foglald össze az ember által átalakított mediterrán kultúrtáj jellemzőit!
Melyek a mediterrán kultúrtáj jellegzetes haszonállatai?

Milyen növényeket termesztenek a különböző domborzati adottságú tájakon? Melyik haszonnövényt ábrázolja a fotó?

Melyik művelési mód látható a képen? Miért alkalmazzák ezt a művelési módot ezen a vidéken?

Mit termesztenek a képen és milyen módszerrel teszik
ezt? Miért térnek át egyre többen e gazdálkodási módra a Mediterráneumban?
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7. A megosztott dél
1. Dél-Európa országainak fejlettsége
Oldd meg a diagramhoz és a térképhez kapcsolódó feladatokat!
A munkanélküliségi arány az Európai Unió országaiban 2020-ban (%)
20
16,5

15

13,7
9,8

Görögország*

Spanyolország

Olaszország

8,2

Franciaország

7,4

EA19
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Bulgária

6,6

Finnország

Románia

6,6

Litvánia

Málta

6,6

EU27

Magyarország**

* 2019. november

6,4

Lettország

4,5

6,1

Horvátország

4,3

6,0

Ciprus

4,1

5,7

Szlovákia

3,9

5,7

Luxemburg

3,4

5,3

Belgium

3,4

4,9

Dánia

3,2

4,8

Írország

3,0

4,7

Szlovénia

2,9

Németország

0

Csehország

2,0

Hollandia

5

Lengyelország

% 10

** 2019. december

a) Fogalmazd meg, hogy mit jelent a diagramon szereplő EA19 rövidítés!

b) Magyarázd meg, hogy miért magasabb a munkanélküliségi arány az EA19 országcsoportban,
mint az EU27 országcsoportban!

c) Számítsd ki a 3 legnagyobb dél-európai ország
munkanélküliségi mutatójának átlagát!

d) Vesd össze a dél-európai országok és hazánk, valamint a dél-európai és az európai uniós országok
munkanélküliségi helyzetét!

EU-27==100
100
EU27
<< 75
75
100 – < 125
75
90
76–– << 95
125 – < 150
90–
100
90– << 100
≥ 150
100 – < 125
nincs adat
125 – < 150
egy főre jutó GDP megoszlása az Európai Unió (EU)
≥Az
150
különböző
nincs
adat régióiban és néhány EU-n kívüli államban

(Az EU 27 tagországának átlaga: 100%)
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e) Hasonlítsd össze Spanyolországot Olaszországgal az egy főre jutó GDP országon belüli megoszlása alapján!
f) Jellemezd a görög gazdaság fejlettségét az EU-n belül az ábrázolt mutatók alapján!
g) Gyakran használják a „kék banán” kifejezést az Európai Unió legfejlettebb térségének megnevezésére annak
alakja miatt. Rajzold be az egy főre jutó GDP értékeket bemutató térképbe a „kék banánt”! Melyik dél-európai
ország egy része tartozik ehhez a régióhoz?

2. A mediterrán konyha
Nézz utána a képeken látható ételeknek! Találj ki nekik egy-egy magyar fantázianevet! Írd a képek alá, hogy melyik ország nemzeti eledelét ábrázolják! Derítsd ki és sorold fel az ételek fő összetevőit is!

Paella

Ravioli

„magyar” név: ___________________________________

„magyar” név:

ország: __________________________________________

ország:

jellemző összetevők: ______________________________

jellemző összetevők:
Tzatziki
„magyar” név:
ország:
jellemző összetevők:
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3. Dél-Európa gazdasági központjai

8

a) Nevezd meg a térképvázlat betűkkel jelölt városait!
A) _____________________________________ ______

G) _____________________________________ ______

B) _____________________________________ ______

H) _____________________________________ ______

C) _____________________________________ ______

I) _____________________________________ ______

D) _____________________________________ ______

J) _____________________________________ ______

E) _____________________________________ ______

K) _____________________________________ ______

F) _____________________________________ ______
b) Kösd össze a térképvázlaton az olasz ipari háromszög városait!
c) Írd az állítások számát a megfelelő város neve után! Nem tartozik minden városhoz állítás.
1. Katalónia „fővárosa”.
2. Területébe ágyazva egy városállam található.
3. A legnagyobb olasz autóipari központ.
4. A hazánkhoz legközelebb fekvő égei-tengeri kikötőváros.
5. Az ország mértani középpontjában fekvő főváros.
6. A divat egyik európai fellegvára, országának kiemelkedő pénzügyi központja.
7. Olajfinomítók és ércfeldolgozók épültek az ország nyugati tengerpartjának e kikötővárosába.
8. A Budapesthez legközelebb fekvő olasz kikötőváros.
9. Európa egyik leglátogatottabb, ezáltal legzsúfoltabb, sűrűn beépített, tengerrel körbevett idegenforgalmi
központja.
10. A Vezúv lábánál fekvő metropolisz.
d) Kösd össze a cégek logóját azzal a térképi ponttal, ahol az adott vállalat székhelye található!
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8. Dél és kelet között
1. A Balkán-félsziget domborzata és vízrajza
Keresd meg a térképen és nevezd meg a leírások alapján a hegységeket, folyókat, tengerszorosokat!
a) Nyugat–keleti irányban húzódó, éghajlatválasztó gyűrthegység a Kelet-Balkánon.

b) Közép-Európa leghosszabb folyója, amelynek alsó szakasza Délkelet-Európa északi határát jelöli ki.

c)	Karsztos formákban (pl. dolinák, víznyelők) gazdag, kopár hegység, amelynek vonulatai az Adriai-tenger partjával párhuzamosan húzódnak.

d)	Európa délkeleti határát kijelölő, kb. 60 km hosszú tengerszoros, melyen akár az Atlanti-óceán felől érkező
hajók is áthaladhatnak.

e) Az Alpokból eredő folyó a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik, három délszláv állam területén is áthalad.

f)	E tengerszoros fontos közlekedési útvonal. Közvetlenül a Fekete-tengerből nyílik és vezeti ki a hajókat onnan
egy kisebb tenger irányába. Teljes szakasza egy nagyvárosba ágyazódik be.

Készíts Te is hasonló leírásokat az alábbi két földrajzi név alapján!
g) Kotori-öböl: 

h) Marica: 
2. A Balkán-félsziget országai
a)	Írd be a térképvázlat megfelelő helyére a délkelet-európai országok nevét!
b)	Színezd ki két különböző színnel a Nyugat- és a
Kelet-Balkán országait a térképvázlaton!
c)	Jelöld a térképvázlaton az alábbi vallási szimbólumokkal, hogy az adott országban mi az uralkodó
vallás! Van olyan ország, ahol a sokszínű népesség
miatt több jelet is el kell helyezni.
– katolikus
– ortodox
– iszlám
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3. A Balkán-félsziget éghajlata

9
6

7
5

8
4

3
2

9

1

Az ábra a Kotori-öböl környékére jellemző éghajlat kialakulását mutatja be, de a magyarázat sajnos lemaradt róla.
Mit jelölhetnek a számozott szövegdobozok? Készíts ábrafeliratokat!
1. ____________________________________________

6. ____________________________________________

2. ____________________________________________

7. ____________________________________________

3. ____________________________________________

8. ____________________________________________

4. ____________________________________________

9. ____________________________________________

5. ____________________________________________
4. Turizmus Délkelet-Európában
Három gyakorlati példán keresztül röviden bizonyítsd be az alábbi mondatot!
Délkelet-Európában az idegenforgalom további fejlődésének alapfeltétele
az infrastruktúra fejlesztése.
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9. Az atlanti partvidék
1. Térképes feladat
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!
a)	Jelöld a térképvázlaton a következő tájakat, és írd rájuk
a betűjelüket!
A) Pennine, B) Holland-mélyföld, C) Francia-középhegység, D) Pireneusok, E) Alpok, F) Ardennek
b) Írd a vízfolyások számát a térképvázlat megfelelő helyére!
1. Szajna, 2. Loire, 3. Temze, 4. Rajna, 5. Rhône
c)	Írd a térképvázlat megfelelő helyére a Nyugat-Európát
övező óceán, tengerek, öblök nevét!
2. Számoljunk az idővel!
a)	London a 0. hosszúsági körön fekszik. 15 foknyi távolság nyugat-keleti irányban 1 óra időeltérést jelent. Nézd
meg a térképen, hogy Párizs melyik hosszúsági körön
fekszik, és számold ki, hogy mekkora az időeltolódás
London és Párizs között!
A London és Párizs közötti időeltérés: 
b)	Nézd meg az atlasz időzónákat ábrázoló térképén, hogy
hány óra van Párizsban, amikor Londonban délelőtt
10 óra van!
	Amikor Londonban 10 óra van, akkor Párizsban 
óra van.

3. Nyugat-Európa gazdaságtörténeti jelentősége
Írd a gondolattérképbe azokat a jellemzőket, amelyek Nyugat-Európát a kontinens gazdasági központjává tették!

Nyugat-Európa a legfejlettebb
része Európának
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4. Kakukktojás

10

Keresd meg a kakukktojást a felsorolt elemek között! Indokold a választásodat!
a) Temze, Rhône, Szajna, Loire
Kakukktojás: 
Indoklás: 
b) Francia-középhegység, Ardennek, Pireneusok, Pennine
Kakukktojás: 
Indoklás: 
c) szélpark, naperőmű, árapályerőmű, kőolajfűtésű erőmű
Kakukktojás: 
Indoklás: 
d) ardenneki iparvidék, az atlanti part iparvidékei, Közép-angliai iparvidék, lotaringiai iparvidék
Kakukktojás: 
Indoklás: 
e) köd, egyenletes csapadékeloszlás, változékony időjárás, hideg tél
Kakukktojás: 
Indoklás: 
5. Hagyományos iparvidékek
Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az állítások! Írj I betűt az igaz és H betűt a hamis állítások elé!
______ Az első ipari forradalom kezdetén a tengerpartokra települtek a nagy bányavidékek.
______ Lotaringiában jó minőségű feketekőszenet bányásznak.
______ A szén- és acélválság során a szolgáltatások szerepe is kisebb lett.
______ Nyugat-Európa szénbányái a 20. század végére teljesen kimerültek.
______ A hagyományos iparvidékek legjellemzőbb iparága az élelmiszeripar.
______ A bányák bezárása után az emberek a kohókban találtak új munkát.
6. Új energiaforrások
Képzeld el, hogy Nyugat-Európa országai elhatározzák, bezárják atomerőműveiket, és az atomenergiát megújuló
energiaforrásokkal helyettesítik. Téged kértek fel, hogy adj tanácsot, mely megújuló energiahordozókat válasszák.
Tedd meg a javaslataidat az országoknak!
a) Egyesült Királyság: 

b) Franciaország: 

c) Belgium: 
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10. A világtengerre nyitott gazdaság
1. Bevándorlók az Egyesült Királyságban
Tanulmányozd a diagramot és a térképet, majd oldd meg a feladatokat!

5%

2%

1%
7%

6%

2,5%

Olaszország

2,7%

Dél-afrikai Közt.

2,7%

Banglades

3,0%

Németország

4,5%

35%
5%

Kína

3,8%

8%

2%

2,3%

13%

		A külföldön született népesség aránya az Egyesült Királyság
		
különböző régióiban (2019, %)

5,8%
8,6%
9,1%

Írország
Románia
Pakisztán
Lengyelország
India

Az Egyesült Királyságba bevándorlók megoszlása
származási országuk szerint (%, 2019)

a) Csoportosítsd a diagramon szereplő származási országokat kontinensek szerint!
• Európa: 
• Ázsia: 
• Afrika: 
b) Sorold fel, hogy a diagramon szereplő országok közül melyek voltak brit gyarmati területek!

c) Milyen célból vándorolnak be sokan az Egyesült Királyságba? Sorolj föl néhány okot!

d) N
 evezd meg, hogy az Egyesült Királyság mely területeire jellemző a bevándorlók nagyobb aránya! Fogalmazd
meg, hogy mi lehet ennek az oka!


e)	Keresd meg India és a Dél-afrikai Köztársaság fővárosát, és mérd meg a Londontól való légvonalbeli távolságukat a Google Térkép segítségével!
India fővárosa: _______________________________, távolság Londontól: ___________________
A Dél-afrikai Köztársaság fővárosa: ___________________________, távolság Londontól: ___________________
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2. London

11

Mutasd be röviden (5-6 mondatban) London legfontosabb látnivalóit és jellemzőit a rajz alapján!

3. Városok
a) Nevezd meg a leírásokhoz tartozó városokat!
Az angol textilipar egykori központja, ma fontos logisztikai központ, két első osztályú focicsapata is van:
_______________________________
Az északi-tengeri kőolajbányászat legfontosabb kikötővárosa, vegyipari központ:
A Közép-angliai iparvidék központja, az Egyesült Királyság második legnagyobb városa:
Az első számú skót kikötő- és iparváros a Fő-sziget nyugati oldalán:
Európa és a világ egyik vezető pénzügyi központja a Temze partján:
Jelentős kikötőváros Északnyugat-Angliában, a Beatles szülővárosa:
b) A megnevezett városok közül melyik kettő van a legnagyobb légvonalbeli távolságra egymástól, és melyik kettő van egymáshoz a legközelebb? Állapítsd meg a Google Térkép segítségével!
• legtávolabb: ______________________________ és _______________________________ ______________ km
• legközelebb: ______________________________ és _______________________________ ______________ km
4. Az Egyesült Királyság éghajlati és mezőgazdasági térképe
Az alábbi feladatokat a térképvázlaton végezd el!
a) Jelöld be egy vonallal a Pennine-hegység vonulatát!
b) Válaszd két részre a Fő-szigetet egy olyan vonallal, amely elkülöníti
egymástól „magas”, illetve „alacsony” Britanniát! Színezd sárgára a
döntően hegységi, zöldre pedig az uralkodóan alföldi részt!
c) Rajzolj esőfelhőt az Egyesült Királyság csapadékosabb, illetve napot
az ország szárazabb részére!
d) Készítsd el az Egyesült Királyság mezőgazdasági tematikus térképét! Tervezz egyszerű jeleket, amelyek a tenyésztett állatokat, illetve
a termesztett növényeket jelölik! Rajzold be ezeket a térképvázlat
megfelelő részébe! Add meg a jelmagyarázatot is!
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11. A La Manche-tól a Côte d’Azurig
1. Az Egyesült Királyság és Franciaország
Hasonlítsd össze a két országot a táblázat szempontjai alapján!
Franciaország

Egyesült Királyság

Terület (km2)
Lakosság (fő)
Népsűrűség (fő/km2)
Főváros
Államforma
Tagja az Európai Uniónak?
Jellemző nyelvcsalád
Egykori gyarmatai (néhány példa)
2. Franciaország mezőgazdasága
Az alábbi fogalmak három csoportba sorolhatók aszerint, hogy Franciaország melyik részéhez köthetők. Jelöld
meg három különböző színnel a szövegdobozokat! Az összetartozóknál azonos színt használj!
szőlő

napraforgó

mérsékelten szárazföldi terület

szarvasmarha

mediterrán terület

juh

olajfa

óceáni terület

kukorica

búza

citrusfélék

alma

Írd a négyszögekbe, hogy Franciaország mely területeihez köthetők a mezőgazdasággal kapcsolatos kifejezések!
Színezd ki a négyszögeket aszerint, ahogy a fogalmakat csoportosítottad!
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3. Francia körutazás
Egy francia körutazás során egy csoport a következő helyszíneket látogatta meg (ebben a sorrendben): Párizs–
Lyon–Marseille–Cannes–Bordeaux–Le Havre–Párizs.
a) Mérd meg a Google Térképen az egyes helyszínek közti légvonalbeli távolságokat! Döntsd el, milyen közlekedési eszközzel érdemes utazni az egyes városok között, hogy minél változatosabb, ugyanakkor praktikus is
legyen az utazás!
Párizs–Lyon:

________________ km

közlekedési eszköz:

Lyon–Marseille:

________________ km

közlekedési eszköz:

Marseille–Cannes:

________________ km

közlekedési eszköz:

Cannes–Bordeaux: ________________ km

közlekedési eszköz:

Bordeaux–Le Havre: ________________ km

közlekedési eszköz:

Le Havre–Párizs:

közlekedési eszköz:

________________ km

b) Rajzold be az alábbi „térképvázlatba” az utazás útvonalát!

4. Francia vállalatok
a) Húzd alá azoknak a vállalatoknak a nevét, amelyek gépgyártással foglalkoznak!
L’Oréal

PSA

Alstom

Louis Vuitton

Michelin

Renault

L’OCCITANE en Provence

Danone

Auchan

Airbus

b) Nevezd meg, hogy milyen egyéb ipari, szolgáltató tevékenységekhez köthetők azok a cégek, amelyek nevét nem
húztad alá!
c) Rajzold le a felsorolt francia cégek közül kettőnek a logóját!
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12

12. A sűrűn lakott nyugati hármas
1. A Benelux államok a térképen
a)	Keresd ki a munkafüzet 4.4. leckéjének táblázatából a Benelux államok országainak népsűrűségét, és töltsd ki
az alábbi táblázatot!
Belgium

Hollandia

Luxemburg

Főváros
Sorold föl, mely
országokkal van
szárazföldi határa!
Az ország népsűrűsége
(fő/km2)
b) Színezd kékre az alábbi térképvázlat nem szárazföldi területeit!
c)	Készíts tematikus térképet az alábbi térképvázlatból! Színezd ki az országok szárazföldi területét: a színek annál
sötétebbek legyenek, minél sűrűbben lakott az ország!
d) Jelöld a térképvázlaton pontokkal és nevük kezdőbetűjével a fővárosokat!
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2. Belgium arcai
a)	Készíts távolság- és magasságarányos keresztmetszeti rajzot Belgiumról az alábbi térképen bejelölt piros vonal
mentén!

jégtakaró
3000 m
2000 m
1500 m
1000 m
500 m
200 m
100 m
0m
mélyföld
–100 m
–200 m
–1000 m
–2000 m
–4000 m

0

50

100

150

200 km

1 : 5 000 000

tengerszint feletti magasság (m)
DK

ÉNy
500
400
300
200
100
0

100

200

300

távolság (km)

b)	A fenti táblázat Belgium két eltérő arculatú részét hasonlítja össze, és igazodik a megrajzolt keresztmetszet égtájaihoz, arányaihoz. Írd a táblázat felső sorába a két országrész nevét! Helyezd el a táblázatban, az országrészek
neve alá a következő fogalmakat: len, nyersvas- és acélgyártás, sörgyártás, textilipar, komló, Ardennek!
c) Jelöld a keresztmetszeten Brüsszel helyét egy piros ponttal és a város kezdőbetűjével!
d) Magyarázd meg a következő állítást: Brüsszel a „kétnyelvű” főváros!
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3. A polderesítés
Írd az állításokat jelölő betűket az ábra megfelelő részébe!

A) a szivattyúzáshoz az energiát valaha szélmalmok biztosították
B) a vizet kiszivattyúzzák, a terület fokozatosan kiszárad
C) az elsőként telepített haszonnövény a lucerna, amely segít a jó minőségű talaj kialakulásában
D) idővel egyre sokrétűbben használják a poldert (pl. kertészetekben zöldség- és virágtermesztés céljából)
E) töltésekkel veszik körbe az alacsonyan fekvő, tengervízzel borított területet
Melyik országra jellemző az ábrán bemutatott folyamat? 
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VII. Távoli tájakon
1. Az ismeretlen ismerős: Afrika
1. Afrika alakja, határai és tájai
a)	Készíts vázlatrajzot a keretbe Afrikáról az alábbi térképvázlat alapján!

b)	Írd be a vázlatrajzba az atlaszod segítségével a kontinens határait!
• Gibraltári-szoros
• Földközi-tenger
• Szuezi-csatorna
• Vörös-tenger
• Indiai-óceán
• Atlanti-óceán
c)	Jelöld be a vázlatrajzon a tankönyvi leckében említett nagytájakat és szigeteket! Írd be a nevüket is!
2. Afrika domborzata
a) Színezd ki a fenti vázlatrajzodon bejelölt tájakat az atlaszod domborzati térképének színei alapján!
b) Fogalmazd meg, a kontinens melyik része fekszik magasabban!

c)	Keresd meg az atlaszban a kontinens legmagasabban és legalacsonyabban fekvő szárazföldi pontjait és töltsd ki
a táblázatot!
Legmagasabban fekvő pont

Legalacsonyabban fekvő pont

Neve
Tengerszint feletti magassága
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3. Kalandozás Afrika körül
Olvasd el a szemelvényt, majd oldd meg a kapcsolódó feladatokat!
A portugál Vasco da Gama volt az első európai hajós, aki eljutott Afrika megkerülésével a mesés Indiába.
A több hónapig tartó utazásáról naplót vezetett. Az írás azonban a visszaérkezés után egy tűzvészben megsemmisült. A hajón szolgáló egyik matróz azonban idős korában papírra vetette az emlékeit, megörökítve
a nagyszerű felfedezés történetét. Az út során érintett helyek nevét azonban nem jegyezte meg, így azokhoz
csak egy-egy horgonyt rajzolt a térképre.

a) Keresd meg az atlaszod segítségével a horgonnyal jelölt helyeket, és írd a nevüket a térképbe!
b) Nevezd meg, hogy mely öblöt kerülték el nagy ívben Afrika nyugati oldalán az Indiába vezető úton!

c)	Vasco da Gama fűszerekkel megrakott hajóval indult vissza Indiából Lisszabonba. A viszontagságos út azonban egy évig tartott. 1869-től egy mesterséges vízi út megnyitása révén az utat jelentősen lerövidítették. Sorold
fel, hogy mely tengerszorosokon, tengereken, illetve csatornán keresztül vezet a rövidebb út!
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4. Afrika földtörténete

2

a) Számozással állítsd sorrendbe az Afrika kialakulásának folyamatát bemutató ábrákat!

1

2

_________

3

_________

4

_________

5

_________

6

_________

_________

b) Írd az ábrák sorszámát a megfelelő állítás után!
A törésvonalak mentén meginduló vulkáni tevékenység tűzhányókat hozott létre.

_________

A terület lesüllyedt, elöntötte a tenger, melynek üledékei felhalmozódtak rajta.

_________

A kontinens északnyugati részén gyűrődéssel létrejött az Atlasz.

_________

Kialakult az Afrika legnagyobb részét magában foglaló ősföld.

_________

Vetődések során, törésvonalak mentén feldarabolódott a felszín.

_________

A felszínre emelkedett kőzetrétegek táblás vidékké alakultak.

_________

5. Tájékozódás Afrika térképén
a)	Atlaszod segítségével állapítsd meg, hogy melyik afrikai nagytájon találhatóak a következő földrajzi koordinátákkal jelölt helyek!
• é. sz. 10° k. h. 40°: 
• é. sz. 7° k. h. 4°: 
• é. sz. 30° k. h. 20°: 
b) Mely afrikai tájakon haladnak át a következő szélességi vagy hosszúsági körök?
• Egyenlítő: 
• Baktérítő: 
• greenwichi hosszúsági kör: 
• k. h. 20°: 
6. Afrika vízrajza
a) Miben „legek” Afrikában vagy a világon a következők?
• Nílus: _______________________________________ • Viktória-tó: 
• Viktória-vízesés: ______________________________ • Kongó: 
b) Színezd azonos színűre az összetartozó földrajzi nevek szövegdobozait!
asszuáni Nagy-gát

Etióp-magasföld

Földközi-tenger

Guineai-öböl

Indiai-óceán

Kongó

Nílus

Nagy Reneszánsz-gát

Szahara

Viktória-tó

Viktória-vízesés

Zambézi
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2. Afrika, a fiatalok kontinense
1. Népsűrűség
a)	Egészítsd ki a népsűrűséggel kapcsolatos táblázatot!
Ország

Terület (km2)

Népesség (fő, 2020)

Dél-afrikai Köztársaság

   1 200 000

59 000 000

Líbia

   1 770 000

7 000 000

Egyiptom

Népsűrűség (fő/km2)

102 000 000

Kenya

   581 000

102
93

b)	Az atlasz Afrika népsűrűségét bemutató térképe alapján következtesd ki, melyik országnak mennyi lehet a
népsűrűsége! Kösd össze az ország nevét a népsűrűségével!
Angola

226

Mauritánia

Nigéria

Marokkó

83

26

5

2. Nigéria népessége
Tanulmányozd a Nigéria népességszámának változását bemutató táblázatot, majd válaszolj a kérdésekre!
Év

Népesség száma
(millió fő)

Népesség növekedése
10 év alatt (%)

1960

45,2

19,3

1970

56,1

24,1

1980

73,7

31,4

1990

95,6

29,7

2000

122,9

28,6

2010

159,7

29,9

2020

206,1

29,1

a) Melyik évtizedben nőtt a legnagyobb számban a népesség? 
b) Melyik évtizedben nőtt a legnagyobb arányban a népesség? 
c) Melyik évtizedben érte el a népesség a 100 millió főt? 
d) 2020-ban hányszorosa volt a népesség az 1960-asnak? 
e) Kb. hány évre volt szükség az 1960-as népességszám megduplázódásához? 
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3. Niger korfája
Az alábbi korfa Niger népességének megoszlását mutatja. Az ország lakóinak száma 24,2 millió fő (2020).
Állapítsd meg, hogy a felsorolt állítások igazak vagy hamisak! Írj I betűt az igaz és H betűt a hamis állítások utáni
vonalra!
______

b)	Az ország népességében az egyes korcsoportok közül
a 0–4 év közöttiek vannak a legtöbben.
______
c)	Minél idősebb egy korcsoport, Nigerben annál
többen tartoznak bele.

______

d) A 25–29 éves korcsoportba kb. 3 millió fő tartozik.

______

e)	A 40–45 év közötti nők száma kis mértékben
meghaladja az 500 ezret.

______

f) Az ország népessége növekszik és fiatalodik.

______

g)	A korfa alapján megállapíthatjuk, hogy az ország
népsűrűsége magas.

______

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

férfiak

nők

(kor)

a) A korfa piramis (vagy háromszög) alakú.

10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
(a népesség aránya)

4. Afrika nyelvei és vallásai
Készíts tematikus térképet az alábbi szöveg felhasználásával! Színekkel, satírozással, szimbólumokkal jeleníts meg
minél több információt a térképvázlaton! Segítségül keress meg néhány tematikus térképet az atlaszodban! Ne
felejts jelmagyarázatot készíteni!
Az Afrikában beszélt nyelvek száma több ezer, ezért nagy jelentősége van néhány közvetítő nyelvnek. Ilyen az
arab északon vagy a szuahéli Kelet-Afrikában. Fontos közvetítő nyelvek az egykori európai gyarmatosítók nyelvei is. Nyugat- és Közép-Afrika jelentős részén hivatalos nyelvnek minősül a francia, a Guineai-öböl partvidékén
és Dél-Afrika számos országában az angol, Portugália egykori gyarmatainak utódállamaiban (pl. Angolában)
pedig a portugál.
Vallási tekintetben a fő választóvonal nagyjából a Sierra Leone–Szomália egyenes mentén húzódik. Ettől északra az iszlám, délre a kereszténység a meghatározó. A kontinens számos térségében mindmáig jelentős számban képviseltetik magukat a hagyományos törzsi vallások követői is.
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3

3. Bőség és szükség
1. A kétarcú mezőgazdaság
a)	Húzd alá a szövegben található hibákat!
A hagyományos gazdálkodás során ültetvényeken folyik a termelés. A termőföld egy-egy közösség, pl. falu
vagy törzs tulajdonában van, a földeken egyszerre egy-kétféle növényt termesztenek. A megtermelt áru nagy
részét belföldön vagy külföldön eladják. A termelés kezdetleges színvonalon folyik, pl. régi traktorokat, elavult
növényvédő szereket használnak.
b) Melyik gazdálkodási típusra vonatkoznak a szövegben hibásan szereplő utalások?

c) Töltsd ki az alábbi táblázat üres celláit!
hagyományos gazdálkodás
Mekkora a birtok mérete?
Mi történik a megtermelt áruval?
kezdetleges

modern

köles, gumós növények
falu környéki parcellákon
2. Nomádok Afrikában
a) Miért folytatnak vándorló életmódot a következő területek lakói?
Atlasz: 
Kalahári-medence: 
Kongó-medence: 
Szudán: 
Szahara: 
b) Párosítsd a területekhez a hozzájuk kapcsolódó rajzot! Írd a rajz betűjelét a vonalra!
Atlasz:

________

Kalahári-medence: ________

Szudán:

________

Kongó-medence:

A

B

Szahara: ________

________

C

D

E
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3. A Száhel-öv
Csoportosítsd a Száhel-öv kialakulásának okait és következményeit! Írd a számokat a halmazábra megfelelő helyére!
	  1. fertőző betegségek terjedése	  6. csökkenő csapadékmennyiség
	  2. éhínség	  7. a természetes növénytakaró irtása
	  3. kutak elapadása	  8. növekvő állatállomány
	  4. segélyezés szükségessége	  9. szélsőséges csapadékeloszlás
	  5. talajpusztulás

10. terjeszkedő földművelés

		

11. túllegeltetés
Okok

Éghajlati

Következmények

Társadalmi

4. Afrika gazdasága
Az alábbi kérdésekre adott válaszok betűi összekeveredtek. Írd le őket helyesen! A számozott betűket sorrendben
leírva egy tipikus afrikai hely nevét kapod meg.
Melyik afrikai tájon jellemző? 
1. Melyik az afrikai gazdaság legmeghatározóbb, legnagyobb exportértékű ágazata?
2. Melyik Afrika legfejlettebb állama?
3. Mi Trópusi-Afrika másik elnevezése? … Afrika
4. Milyen formában kerülnek eladásra, exportra az Afrikában kitermelt természeti javak?
5. Mi az egyik fő akadálya annak, hogy nem honosodnak meg a fejlettebb, modern ipari ágazatok (pl. az elektronikai ipar) Afrikában?
6. Melyik a legfontosabb ázsiai befektető ország Afrikában?
7. Mi Nigéria legfontosabb exportterméke?
8. Melyik az az értékes drágakő, amelynek kitermelésében számos közép- és dél-afrikai ország áll a világranglista élén?
9. Melyik az az ásványkincs, melynek bányászatában Marokkó második a világon?
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ZSANBÁYÁT
1.
RALKFSIAKDZÉRSGTÁÖAIÁ
4
2.
–
ASBSAUZAZIRH
5

3.

OUFGGLOLLZELTANAD
1

4.
MHZNRKYISAÁEEB

2

5.
AIKN
6.
ALJOŐK
7.
GTÁÉYNM
8.
OZFSÁTF
3

9.
1

2

3

4

5
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4. A kontinensnyi ország: Ausztrália
1. Ausztrália térképen
Nevezd meg az Ausztráliához kapcsolódó földrajzi fogalmakat!

4

1

3

2

D

B

5
A

C

a) Írd a térképvázlatba az Ausztráliát határoló két óceán nevét!
b) Írd a térképvázlatba az Ausztrália DK-i partjainál fekvő sziget nevét!
c) Nevezd meg az Ausztrálián áthaladó nevezetes szélességi kört! Nevét írd a térképvázlatba!
d) Nevezd meg Ausztrália számokkal jelölt tájait és folyóját!
1 – _______________________________________

3 – _______________________________________

2 – _______________________________________

4 – _______________________________________

		

5 – _______________________________________ (folyó)

e) Nevezd meg Ausztrália betűkkel jelölt városait!
A – _______________________________________

C – _______________________________________

B – _______________________________________

D – _______________________________________

2. Tájékozódás Ausztráliában műholdképekkel
Az alábbi térképvázlaton Ausztrália partvonalának egy-egy
szakaszát jelöltük be. Párosítsd a bejelölt területekhez a róluk
készült műholdfelvételt! Írd a műholdképek számát a térképvázlat megfelelő helyére!
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1

2

4

3

5

6

3. Ásványkincsek
Nevezd meg Ausztrália legjelentősebb bányakincseit a térképi jeleik alapján!

4. Állattenyésztés Ausztráliában
Oldd meg a térképekhez kapcsolódó feladatokat!

2,1 millió2,1 millió
11,3
11,3 millió
db
dbmillió
db
db
2 millió db
2 millió db

2,1 millió2,1 millió
db
db

14,3millió14,3millió
db
db
10,6
millió
10,6 millió
1 millió db
1 millió db
db
db millió
22,4
22,4 millió
4 millió db
4 millió db
db
db
3,6 millió3,6 millió
db
db
0,7 millió0,7
dbmillió db

A szarvasmarha-állomány Ausztrália tagállamaiban 2019-ben

14 millió 14 millió
db
db
2,4 millió2,4
dbmillió db
A juhállomány Ausztrália tagállamaiban 2019-ben
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a) Ábrázold oszlopdiagramon Ausztrália szarvasmarha- és juhállományát!

5

Ausztrália szarvasmarha- és juhállománya 2019-ben
70
60

(millió db)

50
40
30
20
10
0

juh

szarvasmarha

b) Fogalmazd meg, mi a különbség a kétféle állat elterjedési területe között!
c) Magyarázd meg, hogy mi az elterjedésük különbségének az oka!
d) Nevezd meg, hogy a két állat közül melyikre igaz az állítás: több él belőle az országban, mint ahány ember lakja
Ausztráliát!
5. Óceánia szigetei

1–
2–
3–

6.

7.

a) Nevezd meg a térképvázlaton jelölt szigetcsoportokat, szigeteket és mélytengeri árkot!

3.
5.

1.

2.

4–
5–
6–
7–

4.

b) Rendezd sorba az atoll kialakulásának lépéseit!
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5. A jég birodalma
1. Sarkvidékek összehasonlítása
a) Válogasd szét az Északi- és a Déli-sarkvidékre vonatkozó állításokat! Írd az állításokhoz tartozó betűket a halmazábra megfelelő helyére!
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Déli-sarkvidék

135°

150°

ny. h. 165°

k. h. 165°

180°

135°

150°

Alaszka
(USA)

á

120°

a
120°
Beauforttenger

Kelet-szibériaitenger

s

z

Keresd meg és jelöld be a térképen, hogy hol
találhatóak a következő földrajzi koordinátákkal megadott pontok! Nevezd meg az adott
területen fekvő országot vagy tengert, illetve
hogy szárazföld, víz vagy jég található ott!

d

2. Az Északi-sark körül

A hideg övezetbe tartozik.
Arktisznak is nevezzük.
Földünk legszárazabb és legszelesebb térsége.
Itt mérték a Földön a legalacsonyabb hőmérsékletet.
Térségében csak a kutatóállomásokon élnek emberek.
Nagy részét egy befagyott óceán alkotja.
Olvadó jégtömege megemeli a világtenger szintjét.
Pereméről gyakran tovasodródó jéghegyek válnak le.
E térség része egy 2000 m átlagmagasságú, jéggel
borított kontinens.

g

Északi-sarkvidék

r

a

90°

Északi-sark

Karatenger

s
o

60°
a

Fi n

Norv
ég
i
Sv éd or sz ág

Grönlanditenger

60°

r

Barentstenger

(Dánia)

75°

O

K

Baffinöböl

Grönland

90°

z

80°

a

70°

o

Jeges-óceán

é. sz. 60°
90°

75°

105°

Laptyevtenger

n

105°

ny. h. 15°

0°

k. h. 15°

ág

Ország/tenger

30°

rsz

45°

És za k i s a rk kö r

no

Izland

30°

45°

Felszínborítottság

é. sz. 70°; k. h. 90°
é. sz. 80°; ny. h. 30°
é. sz. 75°; ny. h. 150°
é. sz. 75°; k. h. 30°
é. sz. 85°; k. h. 120°
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VIII
3. Szókereső
Az alábbi betűhalmazban négy darab kilencbetűs fogalmat rejtettünk el az alábbi módon: minden fogalom egy
3x3-as négyzetben található, első betűje a négyzet közepén van, ahonnan csigavonalszerű sorrendben haladva
lehet összeolvasni a betűket.
Keresd meg a négy fogalmat!

Fogalmak:

K

A

R

É

S

K

Z

G

Ó

É

G

K

P

L

D

I

V

Z

Y

R

J

T

S

O

N

F

N

A

K

A

N

K

T

E

A

G

O

Z

E

N

I

V

N

Y

G

Z

O

E

V

D

E

M

E

Ó

N

T

B

I

J

K

T

É

R

A

U

4. A Déli-sark felfedezése
Az alábbi térkép a Déli-sarkra induló Amundsen- és Scott-expedíciók útvonalát (oda- és visszaút), illetve Scott és
társai halálának helyszínét és időpontját ábrázolja.
Állapítsd meg a térkép segítségével, hogy igazak vagy
hamisak a következő állítások!
Az igaz állítások után írj I, a hamisak után H betűt!
a) A Déli-sarkot Amundsen érte el hamarabb. _____
b) Amundsen a Bálna-öbölből indult.

_____

0°
d. s

z. 7

0°

R o s s - t e n g e r
Viktória-föld
Rosssziget

c) Mindkét expedíció a befagyott Ross-tenger
jegén keresztül érte el a Déli-sarkot.
_____

Scott, Wilson és Bowers halála
Ross-selfjég
(kb. 1912.03.30.)
Oates halála
(1912.03.17.)

_____

z. 8

e) A Scott-expedíciónak legalább öt tagja volt. _____

0°

d) Az expedíciók télen érkeztek meg
a Déli-sarkra.

_____

g) Evans a Beardmore-gleccsernél
vesztette életét.

_____

h) Scott számára a visszaút kb. 2,5 hónapig
tartott.

_____

d. s

f) A Scott-expedíció tagjai a d. sz. 80°-tól
északra haltak meg.

Bál naö b öl

Evans halála
(1912.02.17.)
Beardmoregleccser

Axel Heiberggleccser

Scott
Amundsen
(1912.01.17.) (1911.12.14.)
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1

VIII. A megismert „új kontinens”
1. A nagy vízen túl
1. Amerika elhelyezkedése
a) Jelöld be a térképvázlaton az Egyenlítőt!
Melyik félgömbön található Amerika nagyobb része?

b)	Húzd át a térképvázlaton az Észak- és Közép-, illetve
a Közép- és Dél-Amerikát elválasztó vonalat!
c)	Jelöld be a térképvázlaton a Ráktérítőt és a Baktérítőt, valamint az Északi sarkkört!
Mely éghajlati övezetekben található Amerika?

d)	Írd a térképvázlatba az Amerikát határoló óceánok
és tengerszoros nevét!
e) Jelöld a térképvázlaton a megfelelő számok beírásával
a következő földrajzi helyeket!
1. Alaszkai-félsziget

4. Grönland

2. Antillák

5. Kaliforniai-félsziget

3. Floridai-félsziget

6. Labrador-félsziget

2. Amerika kialakulása
a)	Egészítsd ki a táblázatot a tankönyv szövege és az atlasz segítségével!
Tájtípusok:
A – ősföld
B – rögös szerkezetű hegység

x

2

x

4
3

C – gyűrthegység
D – alföld (süllyedékterület)

x
x
x
1

x

x

x

5
6

7
8x 9
x
10
11

x12
x
xx

13
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Térképi
szám

Név

Tájtípus

Ásványkincs

1
2
3
4

X

5
6

X

7
8
9
10

X

11
12
13

X

b) Betűkavalkád
Mely amerikai földrajzi neveket tudod kirakni az alábbi betűkből? Írd a táj nevét a vonalra!
a) KONDA

______________________________

b) LÖNNDARG

______________________________

c) MAEZAMDEANNOCSE ______________________________
d) APACAHELP

______________________________

e) LILÁTANK

______________________________

f) RÁKODKRILLE

______________________________

g) IÉPRR

______________________________

h) ZÖLDLIBAFELFR

______________________________

i) DÖLAIDŐSFANAK

______________________________

j) ÁLLARANPADÖF

______________________________

k) FINNIKKEXEMÍSÓ

______________________________
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3. Amerika folyói
Összekeveredtek az Amerika folyóira vonatkozó állítások. Írd az egyes állítások számát a hozzájuk kapcsolódó
folyóhoz! Segítenek az atlasz 32–33. oldalának térképei!
Folyó

Amazonas

Colorado

Mississippi

Paraná

Állítás száma
1. Hatalmas deltatorkolattal ömlik a Mexikói-öbölbe.
	  2. Északról délre haladva keresztülfolyik a róla elnevezett dél-amerikai alföldön.
	  3. Létrehozta a Grand Canyont.
	  4. Az USA és Kanada határának közelében ered.
	  5. A Kaliforniai-öbölbe torkollik.
	  6. Északról délre haladva keresztülfolyik a róla elnevezett észak-amerikai alföldön.
	  7. Az Andokban ered.
	  8. Széles, La Platának nevezett tölcsértorkolattal ömlik az Atlanti-óceánba.
	  9. A Sziklás-hegységben ered.
10. A Brazil-felföldön ered.
11. Manausnál egyesül a Rio Negróval.
12. Nyugatról keletre haladva keresztülfolyik a róla elnevezett medencén.
13. St. Louisnál egyesül a Missourival.
14. Keresztülfolyik a róla elnevezett fennsíkon.
15. Hatalmas szétágazó torkolattal ömlik az Atlanti-óceánba.
16. Egyik mellékfolyóján található az Iguazú-vízesés.
4. Észak-Amerika éghajlata
Ábrázold a térképvázlaton az Észak-Amerika éghajlatát kialakító tényezőket!
•R
 ajzold be barnával a parttal párhuzamos hegyláncokat!
• J elöld esőfelhőkkel a hegységek csapadékos oldalait, nappal a száraz oldalait!
• J elöld kék nyíllal a hideg, pirossal a meleg tengeráramlások útvonalát!
• J elöld szaggatott kék nyíllal a hideg, szaggatott piros nyíllal a meleg levegő jellemző útvonalát a szárazföld felett!
•Á
 brázold a légtömegek találkozásánál a tornádó
kialakulását!
• J elöld zölddel a hurrikánok által leginkább veszélyeztetett területet!
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2. Az ezerarcú Amerika
1. Népcsoportok Amerikában
Válaszolj a kérdésekre, illetve oldd meg a feladatokat a diagramok segítségével!
Argentína

Bolívia

3%

Brazília
1,2%

Chile

Haiti

Mexikó

0,3%

3% 2%

1%

10,8%

9%

15%
30%
97%

43,1% 47,7%
88,9%

55%

95%

60%

30%

7,6% 0,4%

kreol
mulatt

kreol
indián

kreol
indián

kreol
indián

kreol
afroamerikai

kreol
indián

mesztic

afroamerikai
mulatt

egyéb

mulatt

mesztic
egyéb

egyéb

a) Mely országokban alkotják a lakosság legnagyobb részét az európai bevándorlók utódai? 
b) Melyik országban vannak többségben az Afrikából behurcoltak leszármazottai? 
c) Melyik országban vannak többségben az őslakók utódai? 
d) Melyik országban volt a legnagyobb mértékű az európaiak és az indiánok keveredése? 
e) Melyik országban közel azonos arányú két népcsoport? 
f) Ábrázold Peru lakosságának megoszlását kördiagramon!
kreol: 15%, mesztic: 45%, indián: 40%
	Az ábrázolás számolás és mérés nélkül is sikerülni fog, ha a kört egy órának képzeled el. Az ábrázolást kezdd a
kör tetején (ahol az óralapon a 12-es szám lenne) és elsőként a legnagyobb értéket tüntesd fel! A 45% az óralapon
kb. 5,5 számjegynek felel meg, vagyis valahol az 5-ös és 6-os számjegy között kell a körcikket lehatárolnod. A 40%
kb. 5 számjegynek felel meg, vagyis a következő körcikk a 10-es és 11-es számjegyek közötti területig tart. A 15%
pedig kb. 1,5 számjeggyel lesz egyenlő.

g) Ábrázold kördiagramon Kolumbia népességének megoszlását az előző példa alapján!
mesztic: 60%, kreol 20%, indián 15%, egyéb 5%
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2. Amerika nyelvei
a)	Nevezd meg az Amerikában elterjedt nyelveket az alábbi térképek segítségével! A nyelvek nevét írd a térképeken lévő vonalra!



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

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

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

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

b) Írd a térképen lévő négyzetbe annak az ország(csoport)nak a számát, ahol az adott nyelv elterjedt!
1 – Brazília

2 – Amerikai Egyesült Államok, Kanada

3 – Kanada

4 – Mexikó, a közép-amerikai „földhíd” országai, a Karib-tenger országai, az Andok országai
c) Írd a térképen lévő körökbe a megfelelő nyelvű mondatok betűjét!
A) ¡Felicitaciones! ¡Era elegante!

C) Congratulations! You were smart!

B) Félicitations! Vous étiez intelligent!

D) Congratulações! Foi inteligente!

3. Az USA népessége
a) Ábrázold az USA népességszámának változását oszlopdiagramon!

1790
1840
1890
1940
1990
2020

Népesség száma
(millió fő)
  3,9
17,0
63,0
142,0
249,0
330,0

Népesség száma

350
300
250
(millió fő)

Év

200
150
100
50
0

1790

1840

1890

1940

1990

2020

b) Válaszolj a következő kérdésekre!
1. Az első 50 évben kb. hányszorosára nőtt az USA népessége? 
2. Hány fővel nőtt a népesség 1840 és 1890 között? 
3. Hány %-a ez az 1840-es népességnek? …… %
4. Mely időszakokban haladta meg a népességnövekedés az 50 millió főt? 
5. Az 1990 és 2020 között eltelt 30 évben évente átlagosan hány fővel nőtt a népesség? 
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4. Amerika települései

3

a) Egészítsd ki az Amerika városaival kapcsolatos ábrát az alábbi kifejezések sorszámának beírásával!
1. agglomeráció kialakulása

2. kiköltözés a város környékére

3. nyomornegyedek kialakulása

4. óriásvárosok létrejötte

5. vidéki lakosság beáramlása

6. túlzsúfolt városmag

Amerika nagyvárosai
Latin-Amerika

Észak-Amerika

b) Írd az alábbi fogalmak után a megfelelő kép betűjelét!
barokk stílusú belváros: ___________

city: ___________

leromló állapotú lakóövezet: ___________

nyomornegyed: ___________

A

előváros: ___________

B

C

D

E

c) Írd a fenti képek betűjelét a rájuk vonatkozó állítások után! Egy állításhoz több kép is tartozhat.
Észak-Amerikára jellemző: ___________

Dél-Amerikára jellemző: ___________

A város belső területein alakul ki: ___________

A város külső részein alakul ki: ___________

A nagyvárosok közigazgatási területén kívül alakul ki: ___________
Az átlagosnál magasabb jövedelmű lakosság lakja: ___________
Az átlagosnál alacsonyabb jövedelmű lakosság lakja: ___________
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3. A világgazdasági hatalom és partnerei
1. Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának jellemzői
Adj címet és készíts jelmagyarázatot az alábbi kördiagramokhoz a tankönyv 162–163. oldalának szövege segítségével!
A

B

20%

80%

25%

C

40%

60%

75%

Jelmagyarázat
Betűjel

Cím

A
B
C
2. Az USA cégei
Mely amerikai márkák, vállalatok nevét tudod kirakni az alábbi betűkből? Írd a neveket a vonalakra!
1. PAPEL

_____________________________

4. ROMFOCIST

2. LACOCACO _____________________________

5. LARMATW

3. GOLEGO

6. BOKAFECO

_____________________________

7. AMZONA
3. Nyersanyagéhes gazdaság
a) Írd a nyilak mellett található szövegdobozokba,
hogy milyen ásványkincseket importál az Amerikai Egyesült Államok az adott országból, térségből!
b) Színezd ki a térképvázlat négyzeteit az alapján,
hogy az Amerikai Egyesült Államok energiagazdaságának mely elemeit jelölik!
• kékkel a vízerőműveket
• szürkével a szénbányászatot
• feketével a kőolajbányászatot

Kanada

Közel-Kelet
Mexikó
Dél-Amerika
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4. Képzeletbeli utazás az USA-ban

4

a) Olvasd el az alábbi szöveget, majd írd a táblázatba az utazás számokkal jelölt helyszíneit!
A Fehér Ház városából (1) indulunk felfedezőutunkra. Következő helyszínünk a „Nagy Alma” (2). Megnézzük a
Szabadság-szobrot, az ENSZ székházat és az ikertornyok emlékművét, sétálunk a Central Parkban, majd vonattal
indulunk északkeletre, hogy a hatalmas várostömörülés legészakibb tagjába, az egyeteméről, kutatóközpontjairól híres (3) városba érkezzünk. Innen az autógyártás egykori fellegvárába (4) látogatunk, majd a „vágóhidak
városa” (5) kerül terítékre. Itt alkalmunk van hajókázni a Michigan-tavon és szorítani a helyi kosárlabdacsapat,
a Bulls sikeréért az egyik mérkőzésen. Az O’Hare repülőtérről indulunk tovább.
A Sziklás-hegységen és a Kordillerákon is átrepülve az USA északnyugati csücskében fekvő nagyvárosba (6)
érkezünk, ahol a Boeing cégnél tehetünk üzemlátogatást. Másnap autót bérlünk és a part mentén délre haladunk tovább. Kaliforniába érve megnézzük a Golden Gate és a Szilícium-völgy városát (7). Ezt az „angyalok
városa” (8) követi, ahol strandolás után a világ ﬁlmgyártásának legfontosabb központját is meglátogatjuk.
Innen repülővel jutunk el az olajkutak és a Kennedy-gyilkosság városába (9). Következő állomásunk a NASA
látogatóközpontja (10), onnan pedig a Mississippi torkolatában fekvő kikötővárosba (11) érkezünk, melyben
2005-ben a Katrina hurrikán óriási károkat okozott. A „jazz szülővárosa” azonban mára újjáépült. Innen az 1996os nyári olimpia, a CNN és a Coca-Cola városa (12) felé vesszük az irányt, ahol a világ egyik legforgalmasabb
repterén, a Hartsﬁeld-Jackson nemzetközi repülőtéren szállunk át. Dél felé folytatva utunkat az ország egyik
legfelkapottabb üdülővárosában (13), a „napfényövezet fővárosában” egy tengerparti fürdőzéssel fejezzük be
kalandozásunkat a pálmafák alatt.
Szám

Városnév

Szám

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Városnév

13.
b) Jelöld be a fenti városokat a térképvázlaton!
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4. Az indián kultúrák földjén
1. Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának jellemzői
Atlaszod segítségével válaszolj a következő kérdésekre! Az ismeretlen földrajzi neveket keresd ki az atlasz névmutatójából!
a) Melyik ország található Haitivel azonos szigeten? 
b) Mi ennek a fővárosa? 
c)	Haladj innen dél felé a Karib-tengeren keresztül! Melyik országnál éred el Dél-Amerika partjait?
__________________________________
d) Hány lakosa van ezen ország fővárosának? ______________________–______________________
e)	Melyik irányban és mekkora távolságra helyezkedik el ehhez képest légvonalban Bogotá? ___________________
és ______________________ km-re
f) Innen kb. 700 km-re délnyugatra egy újabb fővárost találsz. Mi ennek a neve? 
g) Melyik szélességi kör halad át ezen a városon? 
h) Mi utal erre a szélességi körre ebben az országban? 
2. Közös történelem
Állítsd időrendbe a latin-amerikai országok történelmének közös vonásait!
Írd az események betűjelét sorrendben a négyzetekbe!
A) A spanyolok és portugálok felfedezték, majd meghódították a területet.
B) Az országok elnyerték függetlenségüket.
C) Az országok gyarmati függésben éltek.
D) Latin-Amerika fokozatosan az Amerikai Egyesült Államok gazdasági befolyása alá került.
E) Területükön kialakultak az indián kultúrák.
3. Mezőgazdaság Latin-Amerikában
Állapítsd meg, hogy melyik termelési módra vonatkoznak a következő állítások! Írd a számokat az ábra megfelelő
helyére!
Ültetvényes
gazdálkodás

Részesbérleti
művelés

1. A birtokos kis parcellákra osztja, majd bérbe adja földjét. 5. A bérlő a termény egy részét fizeti bérleti díjként.
2. Magas színvonalon, bérmunkásokkal termelnek.

6. A munkát nem a föld tulajdonosa végzi.

3. Nagy területen egy-kétféle növényt termesztenek.

7. Főleg kávét, cukornádat, szóját, banánt, kakaót,
kaucsukot, gyapotot termesztenek.

4. Magas fokú a termelés gépesítettsége.
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4. Urbanizáció Dél-Amerikában
Válaszolj a következő kérdésekre, illetve oldd meg a kapcsolódó feladatot a tematikus térkép és ismereteid segítségével! Az országokat az atlasz segítségével tudod azonosítani.
a) Mekkora a városlakók aránya Dél-Amerikában a világ

Városi lakosságarány Dél-Amerikában

átlagához képest?
b) Mely dél-amerikai országokban a legmagasabb a városi
lakosság aránya?
c) Mekkora a városi lakosság aránya Peruban?
___________–___________%
d) Melyik dél-amerikai ország értéke áll ehhez legközelebb?
e) Hol kiugróan alacsony a városlakók aránya Dél-Amerikában?
f) Mekkora a városlakók aránya Paraguayban a dél-amerikai átlaghoz képest?
g) Ábrázold tematikus térképen a közép-amerikai országok
városi lakosságának arányát! Használd a fenti térkép jelmagyarázatának színeit!
Ország
Mexikó
Panama
Kuba
Salvador
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Jamaica
Guatemala
Belize

90% felett
80–90%
70–80%
60–70%
60% alatt

Városi lakosság aránya (%)
78,1%
75,3%
75,2%
64,8%
64,7%
57,5%
52,2%
52,0%
49,8%
44,7%

5. Latin-Amerika országai
Alkossatok 6 csoportot! Minden csoport készítsen egy tablót, amelyen bemutatja az alábbi témák valamelyikét!
A tablón a következőket szerepeltessétek: az országok térképvázlata, zászlaja, fontosabb adataik táblázatban, képek jellegzetes épületeikről, termékeikről, látnivalóikról stb.!
1. Mexikó
2. Karib-tengeri szigetországok (Kuba, Jamaica, Haiti, Bahama-szigetek)
3. A közép-amerikai földhíd országai (Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama)
4. Dél-Amerika I. északi országok (Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname, Francia Guyana)
5. Dél-Amerika II. középső országok (Ecuador, Peru, Bolívia, Paraguay)
6. Dél-Amerika III. déli országok (Chile, Argentína, Uruguay)
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6. Brazília gazdasági fejlődése
Csoportosítsd a Brazília fejlődését elősegítő tényezőket! Írd a tényezők sorszámát a megfelelő helyre!
A mezőgazdasági termékek kedvező exportlehetőségei:

____________

Az ásványkincsek kedvező exportlehetőségei:

____________

Fejlett feldolgozóipar:

____________

Kedvező kereskedelmi kapcsolatok:

____________

A belső fogyasztás erősödése:

____________

1. A csökkenő munkanélküliség miatt nő az emberek által elköltött pénz mennyisége.
2. Jelentős a hazai nyersanyagokat feldolgozó élelmiszer- és textilipar szerepe.
3. Brazília változatos földtani felépítése miatt gazdag ásványkincsekben.
4. Az ország nagy mennyiségben exportál érceket és kőolajat.
5. Kiemelkedik az autók, mobiltelefonok és kisrepülőgépek gyártása.
6. Brazília gazdasági teljesítménye nem függ egyoldalúan az Amerikai Egyesült Államoktól.
7. Nő a vásárlók igénye a hazai termékekre.
8. A nagy terület és a változatos éghajlat miatt sokféle növény termeszthető nagy mennyiségben.
9. A gyarmati időkben megerősödött a cukornád-, a kávé- és a kaucsuktermesztés.
10. Itt található Latin-Amerika első számú kereskedelmi-pénzügyi központja.
7. Sportok Brazíliában
a) Mely sportesemények zajlottak Brazíliában az alábbi években? Írd a nevüket a vonalakra!
1950 – _________________________________________
2014 – _________________________________________
2016 – _________________________________________
b) Mely sportágak híres képviselői a következő brazil sportolók? Írd a sportágak nevét a vonalakra!
Ayrton Senna da Silva:
Edson Arantes do Nascimento (Pelé):
Gustavo Kuerten:
Nelson Piquet Souto Maior:
Ronaldo Luis Nazário de Lima:
Neymar da Silva Santos Júnior:

157

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 157

2022. 05. 27. 13:21

IX. Amerről felkel a Nap: Ázsia
1. Európa nagytestvére
1. Ázsia fekvése és határai
Tanulmányozd a térképvázlatot, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
Északi-sark
a



1

A

B
C



2
F

b
E
D

c



3

a)	Mely nevezetes szélességi köröket jelölik a térképvázlat számai? Írd a nevüket és fokértéküket a térképvázlat
mellé!
b) Jelöld piros vonallal a kezdő hosszúsági kör helyét a térképvázlaton!
c) Mely félgömbökön fekszik Ázsia nagyobb része? Nevezd meg!
_________________________________________________

_________________________________________________

d) Melyik éghajlati övezetbe tartozik a kontinens legnagyobb hányada? Nevezd meg! __________________________
e) Nevezd meg a kontinenst határoló, a térképvázlaton kisbetűvel jelölt óceánokat!
a) 
b) 
c) 
f) A térképvázlat nagybetűi a kontinens legnagyobb szigeteit és félszigeteit jelölik. Nevezd meg őket!
A) ______________________________________________

D) 

B) ______________________________________________

E) 

C) ______________________________________________

F) 

g)	A kontinens nyugati határát többek között hegyvonulatok mentén lehet meghatározni. Keresd meg az atlaszban a térképvázlatra is bejelölt két határoló hegységet, majd egészítsd ki az alábbi mondatokat!
	A lekopott, rögökre darabolódott, főként észak–déli irányú vonulatokból álló _____________________________
hegységtől nyugatra a Kelet-európai-síkság terül el. A Fekete- és a Kaszpi-tenger között, nyugat–keleti irányban húzódó _____________________________ újidei gyűrthegység.
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2. Ázsia tájai
Tanulmányozd az Ázsia szerkezetét bemutató térképvázlatot, és oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

3
5
9

10

13

6
11

8
7

1

12

4

2

a)	Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt ősföldeket, illetve az azok területén található tájakat, majd kösd
össze az állításokat a megfelelő táj nevével!
Ősföld neve

Földrajzi táj neve

1
2

Dekkán-ősföld

3
4

Közép-szibériai-fennsík
Kínai-ősföld

Állítások
vetődéssel rögökre darabolódott,
változatos felszínű táj
változatos felszínű táj sűrű folyóhálózattal Ázsia északi részén
tengeri üledékekből álló táblás vidék, gazdag kőolajkinccsel
hatalmas kiterjedésű bazalttakaró
található a területén

b) Mely hegységeket, illetve sivatagot jelölik a térképvázlaton a következő számok? Nevezd meg!
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
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c) Nevezd meg Ázsia legnagyobb feltöltött alföldjeit! Kösd össze az alföldek nevét azzal a folyóval, amelynek szerepe volt a táj kialakításában!
Táj

Folyó

10

-alföld

Tigris

11

-alföld

Gangesz

12

-alföld

Sárga-folyó

13

Eufrátesz
Ob

d) Színezd zöldre az alföldeket a térképvázlaton!
3. Éghajlati szélsőségek Ázsiában
Az alábbi jellemzők, állítások és tájak logikailag az ábra valamely részéhez köthetők. Írd a betűjelüket az ábra
megfelelő helyére!

A) A szárazságot a leszálló légmozgások okozzák.
B) A tengerek és óceánok területén a nyári intenzív felmelegedés miatt erős a párolgás.
C) Árvizek, földcsuszamlások, talajpusztulás
D) Ázsia belső, az óceánoktól több ezer kilométerre fekvő, hegyekkel körbevett területein sivatagok, félsivatagok találhatók.
E) Dél- és Kelet-Ázsiában a nyári monszunszelek gyakran özönvízszerű esőzéseket hoznak a tengerek, óceánok felől.
F) Éghajlatválasztó hegység
G) Szélsőségesen szárazföldi terület
H) Góbi
I) Himalája
J) Hindusztáni-alföld
K) Meleg nyár, hűvös tél, nagy évi közepes hőingás
L) Takla-Makán
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4. Ázsia tavai
a) Melyik az az édesvizű tó a felsoroltak közül, amelyik az ábrán bemutatott módon alakult ki? Húzd alá a nevét!
Bajkál-tó, Aral-tó, Holt-tenger, Kaszpi-tenger

b) Milyen folyamat eredményeként alakult ki az aláhúzott tó? 
c) Miben „legek” a világon az alábbi tavak?
Bajkál-tó: 
Holt-tenger: 
Kaszpi-tenger: 
5. Ázsia folyói
a)	Csoportosítsd a folyókat aszerint, hogy melyik óceán vízgyűjtő területéhez tartoznak! Írd a nevüket a megfelelő halmazba! A felsorolt folyók közül az egyik kakukktojás! Húzd alá a nevét, majd a pontozott vonalon
indokold a választásodat!
Brahmaputra, Eufrátesz, Gangesz, Indus, Jangce, Jenyiszej, Léna, Ob, Sárga-folyó, Tigris, Volga
Csendes-óceán

Indiai-óceán

Jeges-óceán

	A kakukktojás a/az ____________________
_____________ mert 


b)	A felsoroltak közül mely két folyónak van
közös torkolata?



c)	Írd a felsorolt folyók nevét az alábbi térképvázlat megfelelő helyére!
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2. Ázsia népessége és települései
1. A kontinensek népességének összehasonlítása
a) Számold ki az adatok alapján, hogy mennyi az egyes kontinensek népsűrűsége!
Afrika

Amerika

Ausztrália és
Óceánia

Ázsia

Európa

Terület
(millió km2)

  30

  42

9

  44

10

Népesség (millió fő)

1340

1020

43

4600

750

Népsűrűség
(……./…….)
b)	Ábrázold a kontinensek területét és népességét oszlopdiagramokkal! Vedd észre, hogy a diagramnak
két függőleges tengelye van! Először döntsd el, hogy
melyiken ábrázolod a népesség és melyiken a területi értékeket! Nevezd meg a függőleges tengelyeket
és tüntesd fel az ábrázolt értékek mértékegységét is a
diagramon!

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Afrika Amerika Ausztrália Ázsia
és Óceánia

Európa

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2. Ázsia városai
Döntsd el, hogy a városok szerkezetéről és arculatáról szóló állításokhoz mely ázsiai városok kapcsolhatók!
A városok nevét írd a megfelelő állítás mellé! Egy állításhoz több város is tartozhat!
Bagdad, Dubaj, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Oszaka, Peking, Sanghaj, Teherán, Tokió, Újdelhi
Állítások

Városok

Luxus lakhatási körülményeket biztosító sivatagi metropolisz
Nyomornegyedek és modern üzleti negyedek mozaikjaiból ös�szeálló óriásvárosok
A központi üzleti negyedre a gombamód szaporodó felhőkarcolók jellemzők, ugyanakkor e városok nehezen küzdenek meg a
gyors ütemben fejlődő ipar és közlekedés okozta környezetszen�nyezéssel
Milliós agglomerációk összeolvadásából kialakuló városhalmaz
tagjai
Ókori történelmi gyökerű, hagyományos arculatú, de külvárosaiban modernizálódó, milliós nagyvárosok
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3. Ázsia népsűrűsége

G
F
D
A

C
B

H

E

a) Nevezd meg a térképen betűkkel jelölt, sűrűn lakott földrajzi térségeket!
Betű

Földrajzi térség

Kialakító tényezők

A
B
C
D
E
F
G

• gyors ipari fejlődés
• tengerpart – jó kereskedelmi lehetőségek
• évezredes múltra visszatekintő öntözéses mezőgazdaság
• a vulkáni kőzeteken termékeny talaj jött létre

H
b)	Mely tényezők játszottak elsődleges szerepet a térképen betűkkel megjelölt térségek nagy népsűrűségének kialakulásában? Kösd össze a táblázatban a kialakító tényezőket a térségekkel!
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4. Ázsia vallásai
Tedd sorrendbe a felsorolt világvallásokat …
a) … aszerint, hogy hány hívőjük van a világon! A legtöbb követőt magáénak tudó vallás kapja az 1. sorszámot!
______ buddhizmus

______ hinduizmus

______ iszlám

______ kereszténység

______ zsidó vallás

b) … a kialakulásuk ideje szerint! A legősibb vallás kapja az 1. sorszámot!
______ buddhizmus

______ iszlám

______ kereszténység

______ zsidó vallás

c) Nevezd meg az alábbi vallások szent könyveit!
Zsidó vallás

Iszlám

Kereszténység

d) Mely vallások jelképeit ismered fel a rajzokon? Írd a vallások nevét a jelképek alá!

____________________________

____________________________

____________________________

e) Milyen vallásúak lehetnek a képeken szereplő emberek? Írd a vallások nevét a képek alá!
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f) Párosítsd az állításokat a megfelelő világvallással! Írd a világvallások alá a rájuk jellemző állítások sorszámát!
Buddhizmus

Hinduizmus

Iszlám

Zsidó vallás

	  1. A születéskor jellemző társadalmi helyzet elfogadására nevel.
	  2. Alapvető tanítása a lélekvándorlás.
	  3. Az arab emberek vallása.
	  4. Izrael fő vallása.
	  5. Hívői a muszlimok.
	  6. Szent városa Mekka.
	  7. Követőinek legfőbb célja a végső megnyugvás állapotába, a nirvánába való eljutás.
	  8. Délnyugat-Ázsia legelterjedtebb vallása.
	  9. Hívőinek többsége Indiában él.
10. Szent állata a tehén.
11. Tibetben és Thaiföldön elterjedt vallás.
12. Hívői egyetlen istenben, Allahban hisznek.
13. Szent folyója a Gangesz.
14. Vallási vezetője a dalai láma.
g)	Tanulmányozd a Föld országainak vallási térképét! Kevés olyan ország van, ahol a felekezeten kívüliek vannak
többségben (>50%).

Készítsd el a térképhez tartozó jelmagyarázatot: mely vallásokat jelölik az egyes színek?
Jelmagyarázat:
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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3. Iránytű Ázsia országaihoz
1. Ázsia tematikus térképen
Színezd ki a felsorolt országok, országrészek területét a térképvázlaton aszerint, hogy melyik ázsiai régióba tartoznak a megadott színkulcs alapján!
Régió

Színkulcs

Európa és Ázsia határán fekvő „hídország”

piros

Délnyugat-Ázsia

narancs

Közép-Ázsia

barna

Észak-Ázsia

zöld

Kelet- és Délkelet-Ázsia

sárga

Dél-Ázsia

kék

Afganisztán

India

Kazahsztán

Pakisztán

Banglades

Indonézia

Kína

Szaúd-Arábia

Dél-Korea

Irak

Kuvait

Szingapúr

Észak-Korea

Irán

Malajzia

Tajvan

Fülöp-szigetek

Izrael

Mongólia

Thaiföld

Hongkong

Japán

Oroszország (Szibéria)

Törökország
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2. Keresztrejtvény
Fejtsd meg a rejtvényt!
1
2

3

4

5
6

7

8

9

Vízszintes
3. Ebben az országban találhatóak a Boszporusz és a Dardanellák tengerszorosok.
6. Kuvait hivatalos nyelve.
7. Izrael hivatalos nyelve.
8. Kazahsztán, Banglades és Pakisztán fő vallása.
9. Öböl névadója és egy hivatalos nyelv neve is Délnyugat-Ázsiában.
Függőleges
1. Oroszország és Kína között fekvő ország, területén húzódik a Góbi sivatag.
2. Japán gyors fejlődési modelljét követő, kelet- és délkelet-ázsiai, szigeten vagy félszigeten fekvő országok,
térségek összefoglaló neve.
4. Észak-Afrika és Délnyugat-Ázsia országainak közös, politikai-történelmi elnevezése. (két szó)
5. A három világgazdasági centrum összefoglaló neve.
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4. Japán és követői
1. Japán térképen
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!

-tenger

-óceán

0

250km

a) Keresd meg az atlaszban, majd írd be a térképvázlatba Japán négy legnagyobb szigetének nevét!
b) Melyik tenger és melyik óceán határolja az országot? Írd a nevüket a térképvázlat megfelelő helyére!
c) Állapítsd meg az atlasz segítségével, hogy mi az ország legmagasabb pontja, hány méter magas és hol található!
földrajzi név: _____________________________________

tengerszint feletti magasság: 

m

Jelöld a megnevezett helyet a térképvázlaton (jel + tengerszint feletti magasság + név)!
d) Hol található az ország egyetlen nagyobb alföldje? Jelöld zölddel a térképvázlaton!
2. Japán földrajzi helyzete
a) Melyik földrajzi szélességen található Japán fővárosa? _________________°
b)	Döntsd el az atlasz segítségével, hogy van-e olyan európai ország, amelyen keresztülhalad a japán főváros szélességi köre!
Válasz:

igen

nem

Döntésedet indokold meg!
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c)	Ha a Föld két pontja között 15 foknyi földrajzi hosszúságkülönbség van, akkor a két pont helyi ideje között
1 órányi a különbség. Ez azt jelenti, hogy ha a 0 hosszúsági fokon 12 óra van, akkor a k. h. 15°-nál 13 óra van.
Olvasd le a térképről, hogy melyik földrajzi hosszúság mentén fekszik a magyar (A) és a japán (B) főváros!
A) __________________°

B) __________________°

A és B város földrajzi hosszúságkülönbsége: __________________°
Hány órányi időeltolódás van a két főváros között?
Számolás: 
Eredmény: __________________ óra
Ha Budapesten reggel 8 óra van, hány óra van Tokióban? __________________ óra
3. Budapest és Tokió népsűrűsége
Hasonlítsd össze Budapest és Tokió népsűrűségét! Töltsd ki a táblázatot! Ábrázold a két város népsűrűségét
oszlopdiagramon!
7000

Tokió
terület: 2194 km2

népességszám: 14 millió fő

népsűrűség: ________________________________ fő/km2
Budapest
terület: 525 km2

népességszám: 1,7 millió fő

népsűrűség: ________________________________ fő/km2

fő/km2

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Budapest

Tokió

4. Japán városok
A térképvázlaton a körök két óriás japán várostömörülést ábrázolnak. Írd az alábbi városok nevét a térképvázlat
megfelelő helyére: Kavaszaki, Kóbe, Kiotó, Oszaka, Tokió, Jokohama!

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

..........................................
..........................................
..........................................
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5. Japán gazdasága
a) A térkép alapján töltsd ki a Japánba importált nyersanyagokról szóló táblázatokat!
Oroszország
Kanada

Japán
KözelKelet

USA

India

Brazília

Indonézia
Ausztrália

vasérc

kőolaj

kőszén

Energiahordozók

fa

gyapot

Honnan?

Honnan?
Vasérc

élelmiszer

Honnan?
Fa

b) Japán ma a világ egyik vezető hajógyártó országa. Milyen földrajzi okai vannak ennek?
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6. Japán követői
a)	Töltsd ki a kelet- és délkelet-ázsiai országok fejlődésének tényezőit bemutató folyamatábrát az alábbi kifejezések felhasználásával!
export; forgalmas kikötők; japán tőke; kevés ásványkincs; magas színvonalú oktatás;
pl. személygépkocsi-gyártás; pl. textilipar, játékgyártás
olcsó
munkaerő
nyersanyagot és
szakképzettséget nem
igénylő iparágak
kedvező földrajzi
fekvés

szakképzettséget
igénylő iparágak
csúcstechnológia

külkereskedelem

b)	Az alábbi állítások a „kis tigrisekre” vagy az újonnan iparosodott délkelet-ázsiai országok második hullámára,
röviden a „nagy tigrisekre” vonatkoznak. Írd az állítások betűjelét a halmazábra megfelelő helyére! Ha az állítás
nem vonatkozik egyik országcsoportra sem, betűjelét a halmazokon kívülre írd!
A) Gazdaságuk jelentős pillére az export.

„kis tigrisek”

B)	Kivitelre kerülő ipari termékeik között nagy értéket képviselnek az elektronikai termékek.
C)	Gyors és nagymértékű fejlődésük eredményeként
Ázsia legjelentősebb gazdaságai közé emelkedtek.
D)	Ipari üzemeik többnyire más országokból származó tőkebefektetések és technológia nyomán létesülnek.

„nagy tigrisek”

E) A második világháborút követő két évtized alatt váltak a világ centrumtérségévé.
F) Gazdaságukban kiemelkedő jelentőségű az ásványkincsek kitermelése és kivitele.
G) Fejlődésüket nagymértékben meghatározta a japán gazdaság fejlődési modellje.
H) Mezőgazdasági termékeik iránt a világ számos pontján nagy a kereslet.
I) Nincsenek jelentős megművelhető földterületeik.
J) Saját kutató és fejlesztő háttérrel, modern iparral rendelkező térségek.
K) Délkelet-Ázsia legfőbb pénzügyi központjai hozzájuk köthetők.
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5. Az alvó sárkány ébredése
1. A kínai fejlődés mérföldkövei
Állítsd időrendi sorrendbe a Kínával kapcsolatos történelmi, gazdasági eseményeket! Az 1. sorszámot a legkorábbi esemény elé írd!
_____ Kína a Selyemúton keresztül kereskedelmi kapcsolatot létesít Európával
_____ A külföldi tőke beáramlásának, a piacgazdaság kialakulásának kezdete
_____ Az ország keleti területeinek gyarmatosítása
_____ A kínai vállalkozások a nagy világcégek modern termékeit, technológiáját megismerve saját fejlesztésekbe kezdenek
_____ Kína a világgazdaság meghatározó szereplőjévé válik
_____ A Kínai Népköztársaságban a gazdaság állami irányítás alá kerül
_____ Az öntözéses gazdálkodás megjelenése
_____ Az államosítást követő erőltetett iparosítás következtében súlyos következmények lépnek fel

2. Kína népessége
Gondolkozz és számolj!
Kína területe 9 600 000 km2, népessége 1 400 000 000 fő.
a) Kína kontinens méretű ország. Konkrét példával igazold az állítást!

b) Az ország népességének 85%-a tömörül Kína területének 1/3-án. Mekkora e területen az átlagos népsűrűség?
Számolás: 
Eredmény: 
c) Ha az ország lakossága évente 1%-kal nő, hány fővel gyarapszik Kína népessége egy év alatt?

d) Miért jelenthet gondot egy ország számára, ha túl nagy mértékben nő a lakosság száma?


e) Milyen intézkedéseket vezettek be Kínában, hogy csökkentsék a népességnövekedést?
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3. Kína mezőgazdasága
A térkép Kína övezetes mezőgazdaságát ábrázolja. A jelmagyarázat „elvált” a térképtől, és a jelek értelmezése
összekeveredett. Párosítsd a jelek értelmezését a jelekkel! Írd a felsorolt terménycsoportok, állatok előtti nagybetűket a megfelelő jelek mellé!

Harbin

l yó

Peking

S á rg

Hszian
Lhásza

gce

Jan

a -f

Vuhan

o

Sanghaj

Hongkong

A) rizs (évi 2-3 aratás), édesburgonya, cukornád, gyümölcsök
B) az évi több mint kétszeri rizsaratás északi határterülete
C) rizs (évi 1-2 aratás), kukorica, zöldségek, gyapot, repce, tea
D) tavaszi búza, kukorica, szója, köles, cukorrépa, burgonya
E) őszi búza, kukorica, édesburgonya, földimogyoró, gyapot
F) juh, jak, kecske, teve
G) őszi búza
4. Kelet- és Nyugat-Kína
Hasonlítsd össze Kína két eltérő tulajdonságú országrészét! Válogasd szét a jellemzőket, fogalmakat aszerint,
hogy az ország melyik részére vonatkoznak! Írd a számokat a megfelelő országrész nevéhez!
Nyugat-Kína
________________________________________

Kelet-Kína
________________________________________

1. csúcstechnológiát alkalmazó feldolgozóipar, 2. tengeri kereskedelem, 3. Sanghaj, 4. főváros,
5. alacsony népsűrűség, 6. a külföldi tőkebefektetések fő célpontjai, 7. Tibet, 8. magas népsűrűség,
9. nagy tengerszint feletti magasság, 10. Vuhan, 11. nomád állattenyésztés, 12. oázis, 13. jelentős elvándorlás
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5. Japán és Kína gazdasága

6

Tanulmányozd a kínai és a japán GDP alakulását 1960 és 2020 között, majd oldd meg a feladatokat!
16

6

14
12
(milliárd USD)

(milliárd USD)

5

10

4
3
2
1

0
1960

8
6
4
2

1970

1980

1990

2000

2010

2020

0
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

a) Töltsd ki a 2020. évre vonatkozó táblázatot!
Népesség (millió fő)

Összes GDP (USD)

Egy főre jutó GDP
(USD/fő)

Kína
Japán

126

b)	Hasonlítsd össze a két ország gazdasági növekedésének ütemét 1960–2020 között a megadott szempontok
alapján!
Kína

Japán

A legintenzívebb gazdasági
növekedés időszaka
A gazdasági növekedés stabilitása
A gazdasági növekedés csúcspontja
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6. Az ezerarcú India
1. India térképen
Oldd meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!

5
d

4
3

a

2

b

c

1

a) Nevezd meg a térképvázlaton látható félszigetet! 
b)	A térképvázlaton a számok tájakat, a kisbetűk pedig vízrajzi elemeket jelölnek. Mely számok vagy betűk jelölik
az alábbi földrajzi neveket? Írd a számokat és a betűket a nevek elé! Nem minden földrajzi névhez tudsz számot, illetve betűt kapcsolni. Ha a táj a térképvázlaton nem található vagy nincs jelölve, a neve elé X betűt írj!
_______ Boszporusz

_______ Perzsa-öböl

_______ Brahmaputra

_______ Csendes-óceán

_______ Dekkán-fennsík

_______ Himalája

_______ Kunlun

_______ Gangesz

_______ Jangce

_______ Hindusztáni-alföld

_______ Pamír

_______ Indus

_______ Tibet
c)	Rajzold be a térképvázlatba a Ráktérítőt! Melyik éghajlati övezetben fekszik a térképvázlaton ábrázolt félsziget
nagyobb része? 
d) Rajzold be a térképvázlatba pirossal a nyári, kékkel a téli uralkodó szélirányt!
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2. India társadalma
A bal oldalon található kérdésekre a jobb oldalon olvasható válaszlehetőségek közül válogass! Írd a kérdések elé a
megfelelő válasz betűjelét! Nem minden választ tudsz felhasználni.
A helyes válaszok
betűi

Kérdések

Válaszok

Melyik ország gyarmatbirodalmához tartozott Dél- A) nők
Ázsia?
B) Hollandia
Melyik vallás követői vannak a legtöbben Indiában?
C) Iszlám
Mi az uralkodó vallás India nyugati és keleti szom- D) Kb. 350 millió
szédjában?
E) a 16. században
Mikor nyerte el India a függetlenségét?
F) kb. 1400 millió
Mikor kezdődött India gyarmatosítása?
G) Nagy-Britannia
H) a 20. század közepén

Hány ember él ma Indiában?
Kb. hány írástudatlan ember él ma Indiában?

I) 1 milliárd

J) Hinduizmus
Melyik nem képviselői körében alacsonyabb fokú az
K) férfiak
iskolázottság Indiában?
3. India mezőgazdasága
a) Hasonlítsd össze az indiai mezőgazdaság két eltérő típusát a táblázat szempontjai alapján!
Hagyományos mezőgazdaság
A gazdálkodást folytató mezőgazdasági
„üzem” neve
A termelés célja

Modern mezőgazdaság

–
önellátás

export

Fő mezőgazdasági termények
b) Milyen történelmi oka van annak, hogy több növényt soroltál fel a modern mezőgazdasághoz?

c) Milyen mai gazdasági oka van annak, hogy a hagyományos mezőgazdasági kultúrák termőterülete visszaszorul?

d) Milyen súlyos következménye lehet a torz mezőgazdasági szerkezetnek?
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4. Nyomornegyed Indiában
Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!
A legértékesebb telek Mumbaiban (régi nevén Bombay-ben)
Minden reggel hatalmas teherautók hozzák Dharavi szélére a 14 millió lakosú Mumbai szemetét, és öntik óriási
halmokba. A hulladékot ezután szétválogatják és tisztítják; a műanyagot ledarálják, színezik, újraöntik, hogy később egy távoli gyárban ismét kisautó vagy fogkefe legyen belőle. Mindez Ázsia egyik legnagyobb nyomornegyedében, India második legnagyobb városának szívében, kizárólag kézi (gyakran gyerek-) munkával történik.
A felüljáró alatt érkezik be a két vastag, Dharavi „jelképének” számító csővezeték a bádogvárosba, amely a lakosoknak naponta négy órára vizet biztosít. Sokan élnek a híd alatt, a csövek tetején: a monszun idején ez védi
őket az eső ellen.
Becslések szerint több mint tizenötezer kisüzem működik itt. A pékségek a legelegánsabb hotelekbe szállítják
termékeiket. Egy apró üzemben élénk rózsaszín bőröndöket szerelnek össze, máshol bőrt cserzenek, textilt
festenek vagy szappant főznek. Persze egyikre sem írják rá, hogy „Made in Dharavi”, azaz „Dharaviban készült”.
A legkeményebb munkát a vidékről érkezett vándormunkások végzik, akik négy-öt év múlva hazatérnek a falujukba. Dharavi egy jól szervezett, működő közösség. Itt napi 24 órában van villany. Van óvoda, iskola, bolt és
kórház is. Ez egy „jó” nyomornegyed, a többi nem ilyen. A mumbai ranglétra legalján azok állnak, akik épp most
érkeztek a városba szerencsét próbálni abban a reményben, hogy a nagyvárosban úgysem hal éhen senki.
Számukra még a bádogváros is csak álom: első állomásként egy nagy forgalmú út szélén alszanak, akár családjukkal együtt. Van, akinek a napi 500-600 forintnak megfelelő bére egy nyomornegyedbeli viskó bérleti díjára
még nem elég. Egy 15-20 négyzetméteres, az egész családnak otthont adó, így zsúfolt, ám vízzel és villannyal
ellátott kunyhó Dharavi lakónegyedében ehhez képest már luxusnak tűnik.
Pedig az egyemeletes „lakóházak” közötti, néha csak 50-60 centiméter széles „utcákba” nappal sem jut fény, és
a szennyvíz is ott folyik. A legnagyobb gond a higiénia: a kormány által épített vécékből ezerötszáz lakosra jut
egy, és azokat sem ürítik rendszeresen. Így inkább mindenki ott végzi a dolgát, ahol tudja. A malária, a tífusz
és más fertőző betegségek így akadály nélkül terjednek. A szennyvíz a Mahim Creek nevű folyócskába folyik,
onnan pedig egyenesen a tengerbe. A „víz” színe lila, és olyan erős szaga van, hogy a vonaton ülve becsukott
szemmel is tudni lehet, mikor suhantunk el Dharavi mellett.
A lakóhelyiségek azonban olyan tiszták, hogy a padlóról akár enni is lehetne – a papucsot mindenki lerúgja a
bejárat előtt. Televízió és tűzhely szinte minden lakásban van. Sokan innen járnak dolgozni a belvárosi irodákba. Rengeteg taxisofőr és riksás is itt lakik.
Mumbai lakosainak közel fele ehhez hasonló bádogvárosokban él, amelyekből több mint kétezer van a városban.
a) Hozzávetőlegesen hányan élnek a mumbai nyomornegyedekben? ______________________ fő
b) Milyen foglalkozást folytatnak a Dharaviban élő emberek?
• ______________________________________________

•

• ______________________________________________

•

• ______________________________________________

•

c) Melyek azok a jellemzők, amelyektől Dharavi „jó” negyednek számít a többi indiai nyomornegyedhez képest?
• ______________________________________________

•

• ______________________________________________

•

• ______________________________________________

•

d) Milyen súlyos problémák, hiányok teszik mégis nyomorúságossá az itt lakók életét?
•
•
•
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7. Ázsia nyugati oldala
1. Kőolajbányászat Délnyugat-Ázsiában
a) Olvasd el az alábbi szöveget, majd töltsd ki a táblázatot!
Szaúd-Arábia exportjának döntő hányadát a kőolaj és származékai teszik ki. A kb. 3,5 magyarországnyi lakosságú ország a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője: évente 578 millió tonna kőolajat hoz a felszínre. Egy főre
jutó GDP-je 20 100 USD. A kb. 40 millió fős Irakban a GDP/fő 4200 USD, az éves kőolajtermelés pedig 226 millió
tonna. A kétezer dollárral kevesebb egy főre jutó GDP-vel rendelkező Irán a térség második legnagyobb állama.
Itt 84 millióan laknak, s évente 220 millió tonna kőolajat termelnek ki. A kisebb népességszámú arab államok
közé tartozik a kb. 10 milliós Egyesült Arab Emírségek (EAE) és a kb. 4 milliós Kuvait. Az EAE kőolajtermelése
évente 178 millió tonna, míg az egy főre jutó GDP-je kb. tízszerese Irakénak. Bahreinben 12 millió tonna kőolaj
kerül felszínre havonta, az egy főre jutó GDP pedig 32 400 USD.
Ország
Népességszám
Kőolajtermelés/év
Egy főre jutó
kőolajtermelés
GDP/fő
b) Milyen összefüggést lehet megállapítani a táblázat adatai alapján a népességszám, a kőolajtermelés és a gazdasági fejlettség között?

2. Délnyugat-Ázsia térképen
Tanulmányozd a térképvázlatot, és oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
4

1

3

14
5
10
12
13
6
8

7

11

9

2
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a) Mely kontinensek részletei látszanak a térképvázlaton? Írd a nevüket a vonalakra!
b) Nevezd meg azt a kontinensrészt, melynek minden országa látható a térképvázlaton!
c) Nevezd meg a térképvázlat számokkal jelölt részeit!
1. _____________________________________ (szoros)

8.

(folyó)

2._____________________________________-óceán

9.

-félsziget

3. _____________________________________-tenger

10.

(alföld)

4. _____________________________________-tenger

11.

(ország)

5. _____________________________________-tenger

12.

(ország)

6. _____________________________________-tenger

13.

(ország)

7. _____________________________________-öböl

14.

(ország)

3. Utazás Izraelbe
a) Mennyi a légvonalbeli távolság és a repülési idő Budapest és Tel-Aviv között? ___________ km ___________ óra
b) Nevezd meg a leglátogatottabb izraeli helyszíneket a képek alapján!

c) Mi a hivatalos fizetőeszköz Izraelben, és mi az aktuális árfolyama magyar forintban?
pénznem: ____________________

árfolyam: ____________________

d) Bérelt autónk 42 literes üzemanyagtartályát teletankoljuk. A benzin literének aktuális ára az izraeli pénznemben 5,39 egység. Hány forintba kerül a tankolás?
Számolás:
Eredmény:
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X. Földrajzi övezetesség
1. Milyen ruhát tegyek a bőröndbe? – Gyakorlati óra
1. A napsugarak hajlásszöge és a megvilágított terület nagysága közötti kapcsolat
Tankönyv 192. oldal A.
Mérjétek meg, hogy a különböző szögben megvilágított és körberajzolt kör vagy ovális alakú területeknek mekkora a legnagyobb szélessége! A mérési eredményeket írjátok a táblázat megfelelő helyére!
90°

45°

20°

__________________ cm

__________________ cm

__________________ cm

A megvilágítás szöge
A megvilágított terület
legnagyobb szélessége

Egészítsétek ki az alábbi mondatot a tapasztaltak alapján!
Minél ___________________________ a fénysugarak felszínnel bezárt szöge, annál több _______________________
jut a felszín ugyanakkora területére.
2. A napsugarak hajlásszöge és a felszín felmelegedése közötti kapcsolat
Tankönyv 192. oldal B.
Mérjétek meg a különböző szögben megvilágított gyurmák hőmérsékletét! A hőmérőkről leolvasott értékeket
írjátok a táblázat megfelelő helyére!
A megvilágítás szöge
A mért hőmérséklet

90°
__________________ °C

45°
__________________ °C

20°
__________________ °C

Egészítsétek ki az alábbi mondatot a tapasztaltak alapján!
Minél ____________________________________ a fénysugarak felszínnel bezárt szöge, a felszín annál erősebben
___________________________
3. A víz és a szárazföld hőmérsékletének változása
Végezd el az alábbi vizsgálatot!
Eszközök: 2 db lábos, 2 db hőmérő, 2 db erős fényű lámpa
Anyagok: víz, talaj
Feladat: Vegyél magad elé két lábost! Tegyél az egyikbe vizet, a másikba pedig talajt! Helyezz el ezekben egy-egy hőmérőt! Melegítsd
a vizet és a talajt azonos távolságból 5-5 percig egy-egy nagy teljesítményű lámpával, majd olvasd le a hőmérsékleti értékeket! Ha
nincs két lámpád, külön-külön is elvégezheted a feladatot, csupán
arra kell figyelned, hogy azonos távolságból és egyenlő ideig melegítsd az anyagokat. A hőmérőkről leolvasott értékeket írd a táblázat megfelelő helyére!
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Vízzel töltött edény
Kiindulási
hőmérséklet
A mért hőmérséklet _______________ °C

Talajjal töltött edény
5 perc elteltével
mért hőmérséklet

Kiindulási
hőmérséklet

5 perc elteltével
mért hőmérséklet

_______________ °C

_______________ °C

_______________ °C

A hőmérsékleti értékek leolvasása után várj újabb 5 percet, majd ismét olvasd le a hőmérsékletet! Az értékeket írd
a táblázat megfelelő helyére!
Vízzel töltött edény
Kiindulási
hőmérséklet
A mért hőmérséklet _______________ °C

Talajjal töltött edény
A vizsgálat végén
mért hőmérséklet

Kiindulási
hőmérséklet

A vizsgálat végén
mért hőmérséklet

_______________ °C

_______________ °C

_______________ °C

Tedd ki a relációs jeleket!
A vízzel teli edényben mért maximális
hőmérséklet
A vízzel teli edényben mért hőmérséklet
a vizsgálat legvégén

A talajjal teli edényben mért maximális
hőmérséklet
A talajjal teli edényben mért hőmérséklet
a vizsgálat legvégén

Hasonlítsd össze a talaj és a víz hőingását a vizsgálat tapasztalatai alapján!

4. A felszín anyaga és a felmelegedés mértéke közötti összefüggés
Végezd el az alábbi vizsgálatot!
Eszközök: 2 db üvegpohár, 2 db hőmérő, 2 db erős fényű lámpa
Anyagok: 1 db fehér kartonlap, 1 db fekete kartonlap
Feladat: Tegyél magad elé 2 üvegpoharat! Vond be az egyiket fehér,
a másikat fekete kartonlappal! Tegyél mindkét üvegpohárba egyegy hőmérőt! Melegítsd azonos távolságból 5-5 percig egy-egy nagy
teljesítményű lámpával a poharakat, majd olvasd le a hőmérsékleti
értékeket! Ezeket írd a táblázat megfelelő helyére!

A mért hőmérséklet

Fehér színű pohár

Fekete színű pohár

_____________ °C

_____________ °C

Fogalmazd meg a vizsgálat eredményét!
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5. Mitől függ a levegő felmelegedése?
Következtess a vizsgálatokból: mely tényezők befolyásolják közvetlenül egy adott terület feletti levegő felmelegedését? Húzd alá a megfelelő válaszokat!
A tengerszint feletti magasság

A felszín színe

A felszín anyaga

Az állandóan fújó szelek

A napsugarak beesési szöge

A besugárzás időtartama

6. Éghajlati diagramok összehasonlítása
Hasonlítsd össze Rotterdam (R) és Budapest (B) éghajlati diagramját a megadott szempontok alapján! Írd a megfelelő relációs jeleket (<, >, =) a négyzetekbe, majd pedig töltsd ki a táblázatot!

(°C)

Rotterdam (Hollandia)

(mm)
100
80

°C

évi
évi
Budapest
középcsapadékhőmérséklet
mennyiség
11,3 °C
533 mm

mm

30

60

30

60

25

50

20

40

20

40

10

20

15

30

10

20

5

10

0

J F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

0

0

J F M Á M J J A Sz O N D

• az évi középhőmérséklet:

R

B

• a leghidegebb hónap havi középhőmérséklete:

R

B

• a legmelegebb hónap havi középhőmérséklete:

R

B

• az évi közepes hőingás:

R

B

• az évi csapadékmennyiség:

R

B

• a csapadék mennyisége a legcsapadékosabb hónapban:

R

B

• a csapadék mennyisége a legkevésbé csapadékos hónapban:

R

B

Rotterdam

0

Budapest

Melyik a leghidegebb hónap?
Melyik a legmelegebb hónap?
Milyen a csapadék éves eloszlása?
Melyik a legcsapadékosabb hónap?
Melyik a legkevésbé csapadékos hónap?
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2

2. A trópusi esőerdőktől a sivatagokig
1. Passzátszélrendszer
Az alábbi ábra a passzátszélrendszer kialakulását és működését mutatja be. Tanulmányozd az ábrát, és oldd meg
a hozzá kapcsolódó feladatokat!

300

északi félgömb

00

déli félgömb

300

a) Írd az ábrán szereplő téglalapokba az alábbi kifejezéseket! Egy fogalom több helyre is írható.
Baktérítő, Egyenlítő, passzátszél, Ráktérítő
b)	Színezd pirosra az ábrán annak a nevezetes szélességi körnek a téglalapját, amely mentén a napsugarak nagy
beesési szöge miatt a legnagyobb mértékű a felmelegedés!
c)	A szél légnyomás-kiegyenlítő áramlás, amely a felszínnel párhuzamosan fúj.
Írd a jellemző légnyomások kezdőbetűjét az ábrán található körökbe a meghatározás alapján!
alacsony légnyomás = A, magas légnyomás = M
d)	A forró övezetet a passzátszélrendszer egyes ágainak elhelyezkedése alapján három övre osztjuk. Írd az állítások után az övek nevét!
Az öv éghajlatát az év egészére jellemző leszálló légáramlatok alakítják ki: 
	A napsugarak nagy beesési szöge miatt kialakuló meleg légtömegek az év egészében felszálló légáramlatot alakítanak ki: 
A felszálló és leszálló légtömegek évszakosan váltakoznak ebben az övben: 
e) Színezd ki a három öv területét három különböző színnel a fenti ábrán! Készíts színkulcsot az ábrához!
___________________________________________ öv
___________________________________________ öv
___________________________________________ öv
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2. Éghajlati diagramok, éghajlatok összehasonlítása
Tanulmányozd az alábbi éghajlati diagramokat, és oldd meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!
Douala (Kamerun)

N’Djamena (Csád)
évi középhőmérséklet: 28,1 °C évi csapadékmennyiség: 525 mm

évi középhőmérséklet: 25,8 °C évi csapadékmennyiség: 3854 mm

(°C)

(mm)

(°C)

(mm)

40

200

40

600

30

150

30

450

20

100

20

300

10

50

10

150

0

0

0

J

F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

		

1. számú diagram

J

F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

0

2. számú diagram

a) Töltsd ki a táblázatot a diagramokról leolvasható és a megadott adatok felhasználásával!
1. számú diagram

2. számú diagram

Évi középhőmérséklet
Évi közepes hőingás
Évi csapadékmennyiség
A legnagyobb havi csapadékmennyiség
A legkisebb havi csapadékmennyiség
Hány olyan hónap van az évben, amikor a havi csapadék
mennyisége meghaladja a 100 mm-t?
b) Nevezd meg, mely éghajlatokat vizsgáltad meg a diagramok alapján, és azok mely övekre jellemzőek!
1. számú diagram

2. számú diagram

Éghajlat
Öv
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c) Hasonlítsd össze az előbb megnevezett két övre jellemző életközösségeket!
	Ismerd fel az öveket a rájuk jellemző természetes növényzet ábrája alapján! A nevüket írd az ábrák alá!
Kösd össze a felsorolt állításokat azzal az ábrával, amelyikkel az adott állítás összefüggésbe hozható!
		
A száraz évszakban a fák nagy
része lehullatja a levelét.

Uralkodóak a fás-ligetes
életközösségek.

Az egyenletes csapadékeloszlás és a kis hőingás miatt
a fák örökzöldek.

A talajt szárazságtűrő
fűfélék borítják.



A jó legelőterületekre a túllegeltetés miatt jellemző az
elsivatagosodás.

Itt alakultak ki Földünkön a
legnagyobb fajgazdagságú
életközösségek.
A fák lombkoronája több
szinten helyezkedik el.

Értékes faállománya miatt
irtott erdői óriási mértékben
pusztulnak.



3. Trópusi sivatagok
Az alábbi folyamatábra a trópusi sivatagok kialakulásának lépéseit szemlélteti. Egészítsd ki az ábrát a megadott
kifejezések felhasználásával!
aprózódás, felhőoszlató hatás, leszálló légáramlás, nagy napi hőingás, sivatagok, szárazság, szél

kismértékű üvegházhatás
időszakos vízfolyások

4. Felszínformálás és talajképződés a trópusi övezetben
a) Írd az alábbi állítások sorszámát annak az övnek az oszlopába, amelyikre az adott állítás jellemző!
1. Ha a területen kiirtják az erdőket, a heves esőzések okozta talajpusztulással egész évben számolni kell.
2. A trópusi övezetben itt alakulhatnak ki a legtermékenyebb talajok.
3. Az összefüggő növénytakaró és a talajlakó élőlények hiánya következtében humusz nem vagy csak alig alakul ki az övre jellemző talajban.
4. A gyakori esőzések miatt számolni kell a földcsuszamlások veszélyével is.
Térítői öv

Átmeneti öv

Egyenlítői öv

Az állítások sorszáma
b) Színezd ki a táblázat második sorának celláit az adott övre jellemző talajtípus színével!
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3. A nyári szárazság és a nyári özönvizek földjén
1. Éghajlatok összehasonlítása
Tanulmányozd a meleg mérsékelt öv két éghajlatának diagramját, és oldd meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!
A

(°C)

B

(mm)
200

(°C)

(mm)
200

100

100

40

80

40

80

30

60

30

60

20

40

20

40

10

20
0

10

20
0

0

J F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

_______________________________________________
		

0

J F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

_______________________________________________

éghajlat neve

éghajlat neve

a)	Döntsd el az alábbi állításokról, hogy melyik diagramra vonatkoznak, és kösd össze a diagramok nevét a hozzájuk kapcsolható mondatokkal! Ezek között vannak olyanok, amelyek mindkét éghajlathoz köthetők, de van
egy olyan is, amelyik egyikhez sem kapcsolható. Ez utóbbit színezd pirosra!
A csapadék eloszlása egyenlőtlen.
A tavaszi hónapok jóval
melegebbek, mint az ősziek.
A tél nem hideg, de csapadékos.
Az évi közepes hőingás több, mint 10 ᵒC.
A) diagram

A legmelegebb hónapok középhőmérséklete meghaladja a 20 ᵒC-ot.

B) diagram

A nyári hónapok csapadékosabbak,
mint a téliek.
Minden hónap középhőmérséklete
meghaladja a 10 ᵒC-ot.
Nincsen fagyos hónap.
Nincsen olyan hónap, amikor a havi csapadékmennyiség eléri a 200 mm-t.
Nyáron nagy a szárazság.
b) Írd a diagramok alá, hogy mely éghajlatokhoz tartoznak!
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2. Mediterrán mezőgazdaság
a) K
 eresd ki az alábbi betűmezőből annak az
5 termesztett növénynek és 3 tenyésztett
állatnak a nevét, amelyekkel a mediterrán
területeken találkozhatunk! Vigyázz, mert
több olyan növény és állat neve is megtalálható a betűmezőben, amelyek nem a
mediterrán területekhez kapcsolhatók!
b)	
Milyen sajátos éghajlati körülményhez
alkalmazkodtak ezek a haszonnövények
és -állatok, amely lehetővé teszi a termesztésüket és tenyésztésüket?
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3. Mediterrán éghajlat
Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megadott szavak ragozott alakjainak felhasználásával! Van olyan kifejezés,
amelyet többször is fel kell használni, de olyan is, amelyik nem illik a szövegbe!
Ázsia, Csendes, Európa, délkelet, kelet, dél, észak, nyugat, Atlanti, Földközi
A mediterrán éghajlat legjellemzőbben ______________________________ annak ______________________________
részén, a ______________________-tenger partvidékén alakult ki. A meleg mérsékelt öv mérsékelt övezeti monszun
éghajlata _________________________ (kontinens) _______________________ , ______________________________ és
_________________________ részén jellemző, a ____________________________-óceán partvidékén.
4. Mérsékelt övezeti nyári monszun
Oldd meg a mérsékelt övezeti nyári monszun kialakulását magyarázó ábrához kapcsolódó feladatokat!
nyáron

Kínai-alföld

Sárga-tenger

a)	Rajzolj egy hőmérőt az ábra télen
azon részébe, ahol erőteljesebb a fölmelegedés, ezért magasabb a nyári átlaghőmérséklet!
b) Írd a nyári monszunszél kifejezést az ábra megfelelő
helyére!
téli monszun

c) Írd a kelet és nyugat égtájak rövidítését az ábra megfelelő helyére!
Kínai-alföld
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4. Irány a szárazföld belseje és a fenyőerdők világa
1. Éghajlatok rendszere
Írd a halmazábra megfelelő helyére az alábbi éghajlatokat, illetve öveket jelölő nagybetűket! (A halmazok azonosításához az ábra alatt megadtunk néhány információt.)
A) hideg mérsékelt öv, B) meleg mérsékelt öv, C) mérsékelt övezeti monszun éghajlat,
D) mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat, E) nedves kontinentális éghajlat, F) óceáni éghajlat,
G) száraz kontinentális éghajlat, H) tajgaéghajlat, I) valódi mérsékelt öv
1
4
2

1 szélsőségesen szárazföldi terület
3 szárazföldi terület

3

2 mérsékelten szárazföldi terület
4 mediterrán terület

2. Éghajlatok jellemzői
Az alábbi állítások az előbbi feladat öveire vonatkoznak. Állapítsd meg, hogy az állítások melyik betűvel jelölt övre
igazak! Írd a megfelelő betűjelet az állítások előtti vonalra!
1. _______ Egyik határvonalát a 30. szélességi kör tájékán húzhatjuk meg.
2. _______ A nyár hosszabb, mint a tél.
3. _______ Egész évben a nyugatias szelek határozzák meg az öv éghajlatát.
4. _______ A tél hosszabb, mint a nyár.
5. _______ Négy egyforma hosszúságú évszak jellemzi.
6. _______ A mérsékelt övezet legnagyobb kiterjedésű öve.
7. _______ A déli félgömbön a szárazföldek hiánya miatt ez az öv nem jelenik meg.
8. _______ A közepén húzódik végig a 45. szélességi kör.
9. _______ A trópusi övezettel határos.
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3. Éghajlatok összehasonlítása
Tanulmányozd a két éghajlati diagramot, majd töltsd ki a táblázatot, illetve válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!
A

B

(°C)

(mm)
100

80

40

80

60

30

60

20

40

20

40

10

20
0

10

20
0

(°C)

(mm)
100

40
30

0

0
–10

–10
–20

–20

J F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

J F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

A) éghajlati diagram

B) éghajlati diagram

A leghidegebb hónap középhőmérséklete

°C

°C

A legmelegebb hónap középhőmérséklete

°C

°C

Évi közepes hőingás

°C

°C

mm

mm

Évi csapadékmennyiség
Mely éghajlatokra jellemző a két éghajlati diagram?
A) ____________________________________________

B) 

Mi a hasonlóság a két éghajlat éves csapadékeloszlásában?

Melyik éghajlatra jellemző, hogy az ősz végén, a tél elején jelentkezik egy kisebb mértékű csapadékmaximum?

Mi jellemző a nyárra a két éghajlaton? Hasonlítsd össze!

Mivel magyarázod a két éghajlat tele közt megfigyelhető jellegzetes különbséget? Válaszodat két különböző földrajzi összefüggéssel fogalmazd meg!


Melyik féltekén készülhetett a két éghajlati diagram? Indokold a válaszodat!


189

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 189

2022. 05. 27. 13:22

4. Éghajlati tényezők változása
Az alábbi diagram az egyes éghajlati jellemzők változását szemlélteti a valódi mérsékelt övben. Döntsd el a diagram tanulmányozása után, hogy az egyes vonalak melyik éghajlati jellemző alakulását mutatják! Írd a vonalakon
látható betűket a megfelelő éghajlati jellemző neve elé! Az egyik betűt nem tudod éghajlati jellemzőhöz társítani.
az éghajlati jellemző értéke

C

D

B

A

óceántól való távolság

________ Évi csapadékmennyiség

________ Évi középhőmérséklet

________ Évi közepes hőingás

5. Éghajlati területek összehasonlítása
Az alábbi feladatban két mérsékelt övezeti éghajlati területre jellemző állításokat kevertünk össze. Döntsd el,
hogy mely éghajlati területekre utalnak az állítások, és nevezd meg ezeket a táblázatban! Írd az állítások betűjelét
a megfelelő éghajlati terület neve alá!
A) A folyók vízjárása egyenletes.
B) A mezőgazdaság meghatározó ágazata az állattenyésztés.
C) A tengeri halászat fontos az itt lakók életében.
D) Gyér népsűrűség jellemző rá.
E) Hegyvonulatokkal elzárt, óceánoktól távoli területeken jellemző.
F) Legfontosabb felszínformáló folyamata a mállás.
G) Rétjei, legelői az enyhe télen is üde zöldek.
H) Területén só- és szárazságtűrő növényfajok jellemzőek.
Az éghajlati terület neve
A jellemző állítások betűjele
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6. Mezőgazdaság jellemzői
A felsorolt termesztett növények közül feladatonként egy-egy a jellemző termőhelye alapján nem illik a sorba.
Húzd alá a kakukktojást, a választásodat pedig indokold meg!
narancs, grapefruit, banán, citrom
A sorba nem illik a ____________________________ , mert ez a/az ____________________________ övezetre jellemző
termesztett növény, míg a többi a/az ____________________________ övben tipikus.
Hogy nevezzük összefoglalóan a kakukktojáson „kívüli” gyümölcsöket? 
zab, rizs, rozs
A sorba nem illik a ____________________________ , mert ez a/az ____________________________ övre jellemző
termesztett növény, míg a többi a ____________________________ övben tipikus.
Hogy nevezzük összefoglalóan a felsorolásban szereplő növényeket? 
olajfa, alma, szőlő, füge
A sorba nem illik a/az ____________________________ , mert ez a/az ____________________________ övre jellemző
termesztett növény, míg a többi a ____________________________ övben tipikus.
A felsorolásban szereplő növények közül az egyikhez az olíva fogalmát kapcsolhatjuk. Melyik ez a növény?
____________________________
burgonya, árpa, szálastakarmányok, búza
A sorba nem illik a/az ____________________________ , mert ez a/az ____________________________ éghajlaton jellemző termesztett növény, míg a többi a/az ____________________________ éghajlaton tipikus.
Melyik állat takarmányozására használják leginkább a szálastakarmányokat? 
7. A mérsékelt övezet éghajlatai
Egészítsd ki a mérsékelt övezet éghajlataira jellemző összehasonlító táblázatot!
Éghajlat
Természetes
növényzet

tajga
keménylombú erdő

füves puszta

191

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 191

2022. 05. 27. 13:22

5. Ahol a hideg irányítja az életet
1. Az északi félgömb a nyári napforduló idején
Az alábbi ábra az északi félgömb nyári napfordulójának idején ábrázolja a Földet és a Napból érkező napsugarakat. Tanulmányozd az ábrát, és oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
.............................(hónap) .............(nap)

a) Az év mely hónapjának mely napján áll elő az ábrázolt helyzet? Írd a megfelelő dátumot az ábra jobb felső
sarkába!
b) Húzd át pirossal az ábrán azt a vonalat, amely a nappal és az éjszaka határát jelöli a Földön!
c) Jelöld az ábrán É-vel az Északi-, D-vel a Déli-sark helyét!
d) Satírozd be grafitceruzával az ábrán azt a területet a Földön, ahol éjszaka van!
e) Satírozd be sárgával az ábrán azt a területet a Földön, ahol 24 órás a nappal!
f) Nevezd meg, hogy a Föld mely területét satíroztad be sárgára!
g) Rajzold be az ábrába azt a vonalat, amely mentén éppen 24 órán át nem kel fel a Nap!
h) Nevezd meg, hogy hol húztad meg a Földön ezt a vonalat!
i) Egészítsd ki az alábbi mondatot!
__________________________________ övezetnek nevezzük a Földön azokat a területeket, amelyek a sarkkörökön túl helyezkednek el. Itt az év legalább egy napján nem ________________________________ , illetve nem
____________________________ a Nap.
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2. Sarkok és sarkkörök
Válaszolj röviden a következő kérdésekre!
a) Mettől meddig tart az állandó nappal a Déli-sarkon? 
b) Az év mely napján fordul elő a Déli sarkkörön, hogy nem kel fel 24 órán át a Nap? 
c) Mettől meddig tart az állandó éjszaka az Északi-sarkon? 
d) Az év mely napján fordul elő az Északi sarkkörön, hogy 24 órán át nem nyugszik le a Nap? 
3. Éghajlatok összehasonlítása
Hasonlítsd össze az alábbi éghajlati diagramokat a megadott szempontok alapján, majd oldd meg a hozzájuk
kapcsolódó feladatokat! (Konkrét számadatokat nem kell lejegyezned!)
• a csapadék eloszlása
• a legcsapadékosabb hónapok
• a csapadék évi mennyisége

• a legmelegebb és a leghidegebb hónapok középhőmérséklete
• az évi közepes hőingás

A (°C)

(mm)

B (°C)
10

20

40

0

10

20

–10

0

0

–20

–10

0

–30

–20
–30

(mm)
20

–40
J

F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

J

F M Á M J J A Sz O N D
(hónap)

a)	Figyeld meg, hogy milyen hasonlóságokat és különbségeket lehet megállapítani a két diagramon, és ez alapján
töltsd ki az alábbi táblázatot!
Hasonlóságok

Különbségek

b) Azonosítsd a két diagramhoz tartozó éghajlatokat!
A) diagram:____________________________ éghajlat

B) diagram: _______________________________ éghajlat

4. Hideg telek
Fogalmazd meg három mondatban, az alábbi kulcsszavak felhasználásával, hogy miért rendkívül hidegek a telek
a sarkkörökön túl!
felszín, hajlásszög, időtartam, megvilágítás, napsugarak, szín
•
•
•
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5. A tundra

6

Nevezd meg a sarkköri öv jellemzőit összefoglaló táblázat szempontjait!
Szempont

Jellemző
emlősök (pl. rénszarvas), madarak
fagy okozta aprózódás
hosszú, rendkívül hideg, száraz
inuitok, számik
nomád állattenyésztés, halászat, vadászat
rövid, hűvös, viszonylag csapadékos
tápanyagban szegény, csak nyáron olvad fel
tundra (pl. törpecserjék, mohák, zuzmók)

6. Kutatóállomáson
Az alábbi diagram a hideg övezet egy kutatóállomásán mért havi középhőmérsékleti értékek alapján készült.
Az ábra tanulmányozása után válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!
(°C)
–10
–20
–30
–40

2008

–50
1960–1990
–60

J

F

M

Á

M

J

J

A

Sz

O

N

D

a) Melyik övben található a kutatóállomás? Válaszodat indokold is meg!

b) Melyik földrészen helyezkedik el a kutatóállomás? Válaszodat indokold is meg!

c) Milyen előrejelzést fogalmazhattak meg az éghajlatkutatók a mérések alapján?

d) Mi az oka a diagramon bemutatott változásnak?
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6. Élet a magashegységekben
1. Időjárási és éghajlati elemek változása a hegységekben
Hogyan változnak az időjárási és éghajlati elemek a hegységekben a tengerszint feletti magassággal? Gondold
át, hogy a hegységekben melyik irányban haladva nő a táblázatban megadott jellemzők értéke! Ez alapján rajzolj
a jellemzők oszlopába egy-egy, az értékük növekedésének irányába mutató nyilat!
Hőmérséklet

Csapadék

Hőingás

Légnyomás

Oxigénmennyiség

2. A világ legtűzbiztosabb fővárosa Bolíviában található
Indulj nyomába az állításnak!
a) Keresd meg az atlaszban Bolívia fővárosát! Mi a neve? 
b) A térkép magassági színezése alapján becsüld meg a város tengerszint feletti magasságát!
c) Korábbi tanulmányaid alapján írd le, hogy melyek az égés feltételei!

d) Az előbb felsorolt tényezők közül melyik van meg csak „hiányosan” a városban?

e) Értelmezd a feladat eredeti állítását!
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3. A növényzeti kép változása a hegységekben
a)	Mely fogalmakra ismersz rá az alábbi meghatározások alapján? Írd a fogalmak nevét az állítások alá!
A zárt erdőségek felső határát jelölő
tengerszint feletti magasság.

A magányosan álló fák előfordulásának felső határát kijelölő tengerszint feletti magasság.

Az a tengerszint feletti magasság a
hegységekben, amely felett a lehullott hó nem olvad el.

b)	Keress példát az állítások melletti fényképen a meghatározott fogalmakra! Kösd össze a fénykép egy-egy jellemző részletét a megfelelő fogalommal!
4. A hóhatár helyzete
a)	Rajzolj az alábbi ábrába egy egyenlő oldalú háromszöget a megadott lépések szerint! (A háromszög egy hegységet jelképez majd.)
• A hegység legmagasabb pontjának tengerszint feletti magassága 4000 méter.
• A hóhatár a hegység déli oldalán 3000 m-en, az északin pedig 2500 m-en húzódik. Jelöld a „hegységen” a két
tengerszint feletti magasságot egy-egy ponttal!
• Kösd össze a két pontot, és írd a vonalra: hóhatár!
• Az erdőhatár kb. 1000 méterrel alacsonyabban követi a hóhatár vonalát. Írd az ábra megfelelő helyére: erdőhatár!
tengerszint feletti magasság (m)
4000

É

D

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

196

OH_FOL78MA_foldrajz_mf.indd 196

2022. 05. 27. 13:22

b) Hogyan változik a hóhatár, ha a hegységben északról dél felé haladunk?

c)	Melyik éghajlati tényező befolyásolja a hegységben a hóhatár elhelyezkedésének égtájaktól való függését? Indokold a válaszodat!


5. Évi csapadékmennyiség eloszlása Afrikában
Tanulmányozd az évi csapadékmennyiség eloszlását mutató Afrika-térképet, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó
feladatokat! Munkádhoz használd az atlaszodat!
(mm)
3000 felett
2000–3000
1500–2000
1000–1500
500–1000
250– 500
100– 250
20– 100
20 alatt

a) Nevezd meg a csapadéktérkép északi részén bejelölt hegységet! 
b) A táblázatban szereplő kérdések az előbb megnevezett hegység környékére vonatkoznak. Töltsd ki a táblázatot!
A hegységtől északra

A hegységtől délre

Mennyi az évi csapadékmennyiség?
Melyik az uralkodó éghajlat?
Melyik nagytáj/tenger található?
6. Gazdasági ágazatok, tevékenységek a hegységekben
Mely gazdasági ágazatok, tevékenységek hasznosítják a hegységek természeti erőforrásait? Írd a képek alá a megfelelő gazdasági ágazat, tevékenység nevét!
A

B

C
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XI
D

E

1

7. Magashegységi tájak a termékekben, márkanevekben
Sorolj föl olyan termékeket vagy márkaneveket, amelyek jellemzően olyan országokból származnak, ahol magashegységek uralják a tájat!

8. Képzeletbeli osztálykirándulás a Magas-Tátrába
Tegyük fel, hogy az osztályotok egy pályázaton osztálykirándulást nyert a Magas-Tátrába. Az utazás júliusban lesz.
Nézz utána, hogy hány fokra kell számítanotok napközben, amikor 1500-2000 méter között kirándultok majd!
Milyen hőmérséklet lesz jellemző a reggeli órákban? Fel kell-e készülnötök esőre? Milyen lesz a levegő páratartalma? Milyen erős lesz a napsugárzás?
Ezek alapján tervezd meg a ruhatáradat: húzd alá, hogy mit tanácsos magaddal vinned az utazótáskádban!
bélelt esőkabát

meleg, puha alsóruha

vastag gyapjú zokni

hosszúnadrág

napszemüveg

vékony kendő

vékony pamut zokni

nyári sapka

vékony rövidnadrág

kesztyű

pulóver

rövid ujjú póló

könnyű szandál

szőrmesapka

vízálló cipő

kötött sál

téli kabát

zipzáras, vékony felsőruha
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XI. Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa
1. Az országok fejlettségét meghatározó gazdaság
1. A gazdaság szerkezete
Csoportosítsd az alábbi tevékenységeket aszerint, hogy melyik gazdasági szektorba tartoznak!
első szektor

második szektor

harmadik szektor

negyedik szektor

1 – autógyártás

5 – almalé gyártása

9 – éttermi felszolgálás

2 – fodrászat

6 – szénbányászat

10 – szoftverfejlesztés

3 – vízvezeték-szerelés

7 – joghurtgyártás

11 – mobiltelefon-gyártás

4 – almatermesztés

8 – védőoltás kifejlesztése

12 – mobiltelefon-hálózat működtetése

2. Út a szektorok között
Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Írd az üres helyekre, hogy milyen előzménye vagy következménye van az adott
sorban szereplő gazdasági tevékenységnek a másik két szektorban!
Első szektor

Második szektor

Harmadik vagy negyedik
szektor

szénbányászat
üzemanyag-árusítás
teherautó-gyártás
tejtermelés
szoftverfejlesztés

3. Fejlettség és kereskedelem
Magyarázd meg, miért fejlettebb Svájc, mint Venezuela az általa exportált és importált termékek alapján!
Svájc
kivitel: gépek, gyógyszerek, órák, csokoládé
behozatal: fémek, mezőgazdasági termékek, textil
Venezuela
kivitel: kőolaj és kőolajtermékek, mezőgazdasági nyersanyagok
behozatal: gépek, közlekedési eszközök, orvosi műszerek, gyógyszerek
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4. Szolgáltatási napló

2

a) Készíts naplót arról, hogy milyen szolgáltatásokat veszel igénybe egy nap során!
Dátum: ___________________________________
Időpont

Időtartam

Tevékenység

Igénybe vett szolgáltatás

b)	Hasonlítsátok össze az osztálytársak szolgáltatási naplóját! Ki veszi igénybe a legtöbb, illetve a legkevesebb
szolgáltatást?
c)	Készítsetek diagramot, amely bemutatja, hogy az osztály tagjai milyen arányban vettek igénybe az adott napon
különböző jellegű szolgáltatásokat! Ehhez előzetesen csoportosítsátok a szolgáltatásokat!
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2. Melyik ország fejlettebb?
1. Az országok fejlettsége
Sorold be az egyes országokat fejlettségi kategóriákba a következő adatok alapján!
Kategóriák:

E – elmaradott ország

K – közepesen fejlett ország

F – fejlett ország

a) Az 1 főre jutó GDP adatai alapján (2020)
Ország
Katar

1 főre jutó GDP
(USD)

Kategória

85 300

Afganisztán
Bulgária

2 000
22 400

India

6 100

Dánia

55 900

Algéria

10 700

b) A gazdasági szerkezet alapján
Ország

A GDP megoszlása gazdasági áganként (%)
mezőgazdaság

ipar

szolgáltatások

Kolumbia

7,2

30,8

62,0

Finnország

2,7

28,2

69,1

23,4

28,6

48,0

Tanzánia

Kategória

c) A foglalkoztatási szerkezet alapján
Ország
Etiópia
Dél-Korea
Thaiföld

A foglalkoztatottak megoszlása gazdasági áganként (%)
mezőgazdaság

ipar

szolgáltatások

72,7

7,4

19,9

4,8

24,6

70,6

31,8

16,7

51,5

Kategória
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d) A születéskor várható átlagos élettartam alapján
Születéskor várható átlagos
élettartam (év, 2021)

Ország
Kenya

69,3

Japán

84,7

Szomália

55,3

Indonézia

72,8

Csád

58,7

Ausztria

82,1

Kategória

2. Fejlettségi adatok keresése
a) Válassz ki egy országot, majd az alábbi honlap segítségével keresd ki a fejlettségére jellemző mutatók aktuális
értékeit!
Ország neve: ___________________________________
Fejlettségi mutató

Értéke

Egy főre jutó GDP
Real GDP per capita
mezőgazdaság
agriculture
A GDP megoszlása gazdasági áganként (%) ipar
GDP - composition, by sector of origin
industry
szolgáltatások
services
mezőgazdaság
agriculture
A foglalkoztatottak megoszlása gazdasági
ipar
áganként (%)
industry
Labor force - by occupation
szolgáltatások
services
Születéskor várható átlagos élettartam
Life expectancy at birth (total population)
b) Hasonlítsd össze országodat a padtársad által választott országgal! Melyik ország a fejlettebb?
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3. Írni-olvasni tudók Észak-Afrikában
Az alábbi táblázatban az látható, hogy néhány észak-afrikai ország 15 évesnél idősebb lakosságából hányan tudnak írni és olvasni.
Ország

Írni-olvasni tudók
aránya (%)

Algéria

81,4

Csád

22,3

Egyiptom

71,2

Líbia

91

Mali

35,5

Marokkó

73,8

Mauritánia

53,5

Niger

19,1

Szenegál

51,9

Szudán

60,7

Tunézia

81,8

a) Rendezd csökkenő sorrendbe az országokat adataik alapján!
Ország

Írni-olvasni tudók
aránya (%)
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b)	Készíts tematikus térképet az adatok alapján! Tervezd meg a jelmagyarázatot, majd színezd be a térképvázlaton
az országokat a megfelelő színnel! Az országok térképi azonosításához használd az atlaszodat!
Érték (%)

Szín

c) A térkép segítségével állapítsd meg, hogy melyik állítás igaz a következők közül!
1. A nyugaton fekvő országok fejlettebbek, mint a keleti fekvésűek.
2. A keleten fekvő országok fejlettebbek, mint a nyugati fekvésűek.
3. Az északon fekvő országok fejlettebbek, mint a déli fekvésűek.
4. A délen fekvő országok fejlettebbek, mint az északi fekvésűek.
Igaz állítás: ______________

4. Hazánk fejlettsége
Milyen fejlettségű ország hazánk? Válaszolj a táblázat adatai és az 1. feladat kategóriái alapján!
Magyarország
31 000

1 főre jutó GDP (USA dollár, 2020)
mezőgazdaság

ipar

szolgáltatások

Gazdasági szerkezet (%)

3,9

31,3

64,8

Foglalkoztatási szerkezet (%)

4,9

30,3

64,8

Születéskor várható átlagos élettartam (év)

77,0

Hazánk fejlettsége: __________________________________________
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3

3. A munka világa
1. Gazdasági aktivitás egy életen át
Az alábbi felsorolás Ágnes különböző életszakaszainak eseményeit részletezi.
	  1. 15–18 éves kora között: középiskolában tanult
	  2. 18–23 éves kora között: egyetemi hallgató volt
	  3. 23–28 éves kora között: elhelyezkedett egy vállalatnál
	  4. 28–31 éves kora között: megszülte első gyermekét és otthon maradt vele
	  5. 31–33 éves kora között: visszatért a vállalathoz, ahol korábban dolgozott
	  6. 33–36 éves kora között: megszülte második gyermekét és otthon maradt vele
	  7. 36 évesen: időközben munkahelye megszűnt, így újat keresett
	  8. 37–40 éves kora között: harmadik gyermekével volt otthon
	  9. 40–51 éves kora között: új munkahelyén dolgozott
10. 51–52 éves kora között: ismét munkanélküli lett, mert a vállalat csökkentette dolgozói létszámát
11. 52–65 éves kora között: új munkahelyen dolgozott
12. 65–74 éves kora között: nyugdíjas volt
a) Írd be az egyes életszakaszok számát az ábra megfelelő helyére!
A

B
aktív kereső

munkanélküli

nem aktív kereső

eltartott

b) Mit jelölnek az ábra nagybetűi?
A) _____________________________________________

B) 

2. Munkanélküliség hazánkban
Munkanélküliségi ráta hazánkban
2019. október − 2021. szeptember
4
3
2

szeptember

július

augusztus

május

június

április

február

március

január

december

november

október

szeptember

július

augusztus

június

május

április

március

január

február

december

0

november

1
október

(százalék)

5
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Melyik negyedéves időszakra igazak a következő állítások? Tegyél X-et a táblázat megfelelő helyére!
Állítás

2019. IV. 2020. I.

2020. II. 2020. III. 2020. IV. 2021. I.

2021. II. 2021. III.

A munkanélküliségi ráta
folyamatosan csökkent.
A munkanélküliségi ráta
folyamatosan nőtt.
A munkanélküliségi ráta
végig meghaladta a 4%-ot.
A munkanélküliségi ráta
sohasem érte el a 4,5%-ot.
3. Munkatípusok
Csoportosítsd az alábbi munkákat! Írd a megfelelő betűket a számok előtti vonalakra!
A – háztartási és ház körüli munka, B – önkéntes munka, C – közösségi szolgálat, D – mindhárom
_______ 1. Elvégzése az érettségi megkezdésének feltétele.
_______ 2. Nem jár érte fizetés.
_______ 3. A munkavállaló egy civil szervezet munkáját szabadidejében segíti.
_______ 4. Ide sorolható az udvarunkon lévő lehullott levelek összegyűjtése.
_______ 5. 18 év alattiak is végezhetik.
_______ 6. 50 órát kell belőle teljesíteni.
_______ 7. Elvégzésével megtakaríthatjuk jövedelmünk egy részét.
4. A munkaszerződés
Tanulmányozd az alábbi munkaszerződés-mintát, majd válaszolj a vele kapcsolatos kérdésekre!
Munkaszerződés
Amely létrejött egyrészről a

(a munkáltató megnevezése)

székhelye/lakhelye:
cégjegyzéket vezető bíróság:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
képviseli:
mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),
másrészről

(a munkavállaló megnevezése)

születési neve:
anyja neve:
lakhelye:
születési hely és idő:
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TAJ száma: 
adóazonosító száma: 
bankszámlaszáma: 
mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
szerint:
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót ________ év _____ hó _____
napjától kezdődő határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja a jelen munkaszerződésben foglaltak szerint.
2. A Munkavállaló munkaköre: 
3. A Munkavállaló alapbére havi bruttó ______________________________ Ft.
	A Munkáltató a Munkavállaló munkabérét a jelen munkaszerződésben megjelölt bankszámlára történő
átutalással / készpénzben köteles megfizetni.
4. A Munkavállaló munkahelye: 

/ változó.,


A Munkavállaló első beosztási helye: 
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót az általános teljes napi munkaidőben foglalkoztatja. A Munkavállaló munkaideje napi 8 óra.
6. Szerződő felek háromhavi** próbaidőt kötnek ki. Tudomással bírnak arról, hogy a próbaidő alatt bármelyik fél jogosult a munkaviszony indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére.
7. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót arról, hogy személyes adatait a munkaviszonyból eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerint kezeli. A Munkáltató a
Munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott
esetben, vagy a Munkavállaló hozzájárulása alapján közölhet. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót
arról, hogy a munkabér-fizetéssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyes adatait a
________________ részére átadja.
8. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a Munkáltató átadta a Munkavállaló részére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 46. § (1) bekezdés
szerinti írásbeli tájékoztatást.
9. Szerződő felek a jelen munkaszerződést elolvasást követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag írták alá.
Kelt, _______________________________ , _______________________________
			_______________________________		_______________________________
		

Munkáltató

Munkavállaló

A munkaszerződés 1 példányát a mai napon átvettem.
Kelt, _______________________________ , _______________________________
								_______________________________
		

Munkavállaló aláírása

* Pl. bérszámfejtést végző cég, könyvelő iroda. Szükség esetén törlendő.
** A próbaidő tartama legfeljebb három hónap, kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb hat hónap lehet.
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a) Mit jelent a „határozatlan időtartamú munkajogviszony” kifejezés?

4


b) Miért lehet szükség a három hónapos próbaidőre?

Melyik fél érdeke ez? 
c)	Melyik állítás igaz és melyik hamis a felsoroltak közül? Állapítsd meg a szerződés alapján! Írj I betűt az igaz és
H betűt a hamis állítások elé!
_______ 1. A szerződés munkáltató és munkavállaló között jön létre.
_______ 2. A pincérként felvett munkavállaló ugyanazon szerződés alapján takarítóként is foglalkoztatható.
_______ 3. A szerződés rögzíti a munkavállaló munkaidejét.
_______ 4. A munkavállaló csak az első fizetésekor tudja meg munkabére összegét.
_______ 5. A munkaszerződésben minden esetben pontosan meg kell adni a munkavégzés helyszínét.
_______ 6. Négy hónap munkavégzés után a munkavállalót már csak indoklással lehet elbocsátani.
5. Munkanapló
Gyűjtsd össze a táblázatba, milyen háztartási és ház körüli munkákat végzel egy nap során!
Kezdő időpont

Befejező időpont

Időtartam (perc)

Munka megnevezése
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4. A piactól a tőzsdéig
1. A piac működése
a) Nevezd meg a fogalmakat a meghatározások alapján!
1. A termék előállításának és értékesítésének költsége: 
2. Eladásra szánt áruk: 
3. Az áruk iránti vásárlási szándék: 
4. A termékek és a szolgáltatások ennek során jutnak el a fogyasztókhoz: 
5. Külföldi termékek behozatala: 
6. Belföldi termékek kivitele: 
7. Külföldről behozott árukat terhelő pénzösszeg: 
b)	Várhatóan hogyan fognak változni az alábbi termékek árai? Válaszolj a kereslet és a kínálat figyelembevételével,
a megfelelő kifejezés aláhúzásával!
1. Ezt a mobiltelefont már alig veszi meg valaki. Mindenki az új típusokból szeretne vásárolni, pedig ebből még
hatalmas eladatlan készletek vannak raktáron.
nőni

		 A termék ára

csökkenni

fog.

2. A kitermelt kőolaj mennyisége csökken, pedig nagyon sokan szeretnének belőle vásárolni.
nőni

		 A termék ára

csökkenni

fog.

3. Ebből az ékszerből eddig csak 100 darab létezett a világon, de hamarosan újabb 5000 példány készül el belőle.
nőni

		 A termék ára

csökkenni

fog.

2. Tőzsdeindexek
Az alábbi grafikon a BUX index változását mutatja egy egyhónapos időszakban. Válaszolj az ábrához kapcsolódó
kérdésekre!
2021. október 3. − november 4.
57 000
56 000
55 000
54 000
53 000
5.

7.

11.

13.

15.

19.

21.

25.

27.

2.

4.

1. Hány ponttal nőtt az index értéke a bemutatott időszakban? 
2. Ez hány %-os növekedésnek felel meg a kezdő értékhez képest? 
3. Mikor érte el először az index az 55 000 pontos értéket az ábrán szereplő időszakban? 
4. Mekkora volt az index értéke október 20-án? 
5. Melyik időszakban mutatta az index a legnagyobb visszaesést? 
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3. Tőzsdejáték
a) Az alábbi honlap felsorolásából válassz ki három részvényt és képzeletben „vásárolj be” belőlük 100 000 Ft
értékben! A megvett részvények számát és árfolyamát írd be a táblázatba!
Részvény neve

Értéke (aktuális árfolyama)

Megvett darabszám

Részvények összértéke

Teljes vagyon:
b) Nyisd meg a honlapot a következő két napban és jegyezd fel részvényeid értékének változását! Írd be a táblázatokba a napi végeredményeket is! Mennyi pénzed lenne a harmadik nap végére?
Első nap:
Részvény neve

Értéke (aktuális árfolyama)

Megvett darabszám

Részvények összértéke

Értéke (aktuális árfolyama)

Megvett darabszám

Részvények összértéke

Teljes vagyon:
Második nap:
Részvény neve

Teljes vagyon:
4. Világtermékek az osztályteremben
Nézzetek körül az osztályteremben! Gyűjtsétek össze, hogy milyen világtermékek (pl. ruhák vagy elektronikai
eszközök) találhatóak a környezetetekben! Soroljátok fel a leggyakrabban előfordulókat!
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5

5. A pénz a hétköznapokban
1. Családi költségvetés
Egy két felnőttből és két gyerekből álló család bevétele havonta átlagosan 492 000 Ft. Kiadásaik a következők:
Kiadás típusa

Összeg (Ft)

élelmiszer

87 000

ruházat

20 000

egyéb vásárlások

75 000

lakásfenntartás és energia

60 000

egészségügy

11 000

közlekedés

45 000

hírközlés, kultúra, szórakozás és oktatás

57 000

a) Mennyi a család összes kiadása? ____________________________ Ft
b) Hány forintot tud a család egy hónapban megtakarítani? ____________________________ Ft-ot
c) Ha három hónapig minden megtakarításukat erre a célra teszik félre, elég lesz-e a pénz a 400 000 Ft-ba kerülő
külföldi nyaralásra? ____________________________
2. Érmék és bankjegyek itthon
Milyen címletűek azok a magyar pénzérmék és bankjegyek, melyeken a következő ábrázolások láthatóak?
a) A pénzérmék hátoldalán látható:
kerecsensólyom

__________

nagy kócsag

__________

Lánchíd

__________

magyar nőszirom

__________

magyar címer

__________ vagy __________

b) A bankjegyek előlapján és hátoldalán látható:
Széchenyi István és a nagycenki kastély:

__________

Bethlen Gábor fejedelem és tudósai:

__________

Deák Ferenc és a magyar képviselőház épülete:

__________

II. Rákóczi Ferenc és a sárospataki vár:

__________

I. Mátyás király és a visegrádi Hercules-kút:

__________

Szent István király és Esztergom látképe:

__________
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3. Részletfizetés
Egy vásárló mosógépet szeretne venni, melynek ára 80 000 Ft. Az üzlet lehetőséget kínál a részletfizetésre is:
a vevőnek ebben az esetben 12 hónapon keresztül havi 7000 Ft-ot kell fizetnie. Számold ki, hogy jobban jár-e a
vásárló, ha részletfizetéssel veszi meg a terméket, mintha a teljes árat egyszerre fizetné ki!

4. Valuták a világból
Mely valutákat jelölik az alábbi rövidítések? Nézz utána az interneten!
GBP: __________________________________________ CZK:
CHF: __________________________________________

HRK:

JPY: ___________________________________________ RUB:
CNY: __________________________________________ RON:
UAH: __________________________________________ RSD:
5. Valutaváltás
a) Ha egy euró ára 360 Ft, 10 000 Ft-ért hány eurót kaphatok? ______________________
b) Mennyi pénzem lesz, ha ezt az összeget egy hónap múlva visszaváltom forintra? Egy euró ára ekkor 365 Ft.
______________________
c) Mi történt időközben a forint árfolyamával? Húzd alá a megfelelőt!

erősödött

nem változott

gyengült

6. Költségvetés készítése
Készítsd el saját havi költségvetésedet! Jegyezd fel, mikor mennyi volt a bevételed és mikor mennyit költöttél!
Bevétel
Időpont

típusa
(pl. zsebpénz)

Kiadás
összege (Ft)

típusa (pl. tízórai
vásárlása)

összege (Ft)

Összesen:
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6

6. Hogyan működik a gazdaság? – Gyakorlati óra
A következő feladatokat a tankönyv 220–221. oldalán található leírások alapján oldhatod meg.
A) Piaci körkép
a) A legnagyobb választék ____________________________-ból/ből van.
Ennek oka: 
b) Legdrágább termék: ____________________________ Oka: 
Legolcsóbb termék: ____________________________ Oka: 
c) Kiválasztott termék: ____________________________
Van-e különbség az egyes árusok árai között?

Igen

Nem

Mi lehet ennek az oka? 
d) Változások egy hét múlva:
•
•
•
•
A változások oka: 
B) Látogatás egy üzletben
a) Az üzlet specialitása: 
Az árukínálat jellemzői: 
b) Kapható világtermékek: 
Jellemzőik: 
c) Legnépszerűbb termékek: 
Népszerűségük oka: 
d) Az árváltoztatás oka: 
C) Látogatás egy pénzintézetben
a) Igénybe vehető szolgáltatások:
•
•
•
•
b) Megtakarításaim elhelyezése:

érdemes

nem érdemes

Ennek oka: 
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c) Befektetési lehetőségek:
•
•
•
•
Amire érdemes odafigyelni: 
d) Vásárolható külföldi valuták: 
Az euró aktuális árfolyama: ______________________ forint
Vételi és eladási árfolyam különbsége: ______________________
e) Biztosításkötés lényege: 
Előny a biztosítónak: 
Előny a biztosítottnak: 
f) Igénybe vehető biztosítástípusok:
•
•
•
•
g) Az utasbiztosítás előnyei: 
h) Biztosítók: 
D) Hogyan működik egy civil szervezet?
a) Az általad választott civil szervezet jellemzői:
Miért és mikor jött létre? 
Működésének célja: 
Tagok száma: ______________________ Ki lehet a tagja? 
Általuk szervezett programok, rendezvények: 

Munkájuk megismerésének lehetőségei: 
Pénzügyi lehetőségeik: 
b) Civil szervezetek tevékenységei:
•
•
•
•
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E) Tervezz vállalkozást!
a) A termék megnevezése: ___________________________________________
b) A termék ára: ______________________ Ft/darab
c) A vállalkozás logója

d) Szlogen: 
e) A vállalkozás neve: 
F) Tervezzünk együtt!
a) A termék vagy szolgáltatás megnevezése: 
b)
Termék készítése

Felhasznált anyagok

Költségek összesen

Ft

1 darab termék ára

Ft

Tervezett bevétel

Ft

Költségek

c) A kiválasztott ötlet: ___________________________________________ Kitalálója: 
Miért ezt választottátok ki? 
d) Helyes volt-e a költségvetés?

igen

nem

e) A magasabb ár oka: 
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