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Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak  
megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés”  
című projektje keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nyomta és kötötte:
Felelős vezető: 
A nyomdai megrendelés törzsszáma:
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Európai Szociális
Alap

Kedves Diákok!

A földrajz tantárgy tanulása során legfontosabb társatok a tankönyv, a munkafüzet és az atlasz.
A munkafüzet feladatai lehetővé teszik számotokra, hogy a tankönyvben megismert tananyagot könnyeb-
ben, hatékonyabban el tudjátok sajátítani.
Biztosan tapasztaltátok már, hogy mennyivel jobban rögzül a tananyag, ha minél több feladaton keresztül 
gyakoroljátok. Ezért használjátok a munkafüzetet rendszeresen a tanulás során! 
Igyekeztünk a gyakorlást élvezetessé, változatossá tenni számotokra. Sokféle feladattal találkozhattok: van-
nak egyszerűbbek és nehezebbek, vannak olyanok, melyek a rendszerezést, a fogalmak tisztázását könnyí-
tik meg, és szép számmal szerepelnek érdekes szemelvények is a munkafüzetben, melyek tovább bővítik 
ismereteiteket. Számos feladat ösztönöz önálló kutatómunkára, saját vélemény megfogalmazására.
A topográfiai (térképi) ismeretek tanulásához elengedhetetlen a térképvázlatokon keresztüli gyakorlás! 
Használd a feladatokhoz az atlaszodat is, hogy minél könnyebben eligazodj a térképeken!

Kedves Kollégák!

A munkafüzet a tankönyv kiegészítéseként készült, felépítése annak szerkezetéhez igazodik. Feladatai első-
sorban a tananyag gyakoroltatását, megszilárdítását tűzték ki célul. 
A zárt és nyílt végű feladatok segítenek a tanult definíciók rögzítésében, az információk rendszerezésében, 
elősegítik a térképhasználat gördülékennyé válását. Az olvasmányok kiegészítő információkkal szolgálnak 
a tanultak mellé, a hozzájuk kapcsolódó feladatok pedig fejlesztik a szövegértést. A munkafüzetbe került 
térképvázlatokon megjelenik a kerettantervben szereplő topográfiai fogalmak döntő része.
A munkafüzet bőséges gyakorlóanyagot tartalmaz, ezért lehetőséget biztosít a differenciálásra a tanuló-
csoport igényei szerint.

Élvezetes munkát és izgalmas barangolást a földrajz világában!
A szerzők
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Bevezetés a földrajz tantárgyba

BEVEZETŐ ÓRA

1. Szélrózsa 
Írd a szélrózsa megfelelő részeihez a fő- és mellékvilágtájak nevét!

2. Kontinensek és óceánok 
Írd a számokat és a betűket a térképvázlat megfelelő helyére!

Kontinensek 

1: Ausztrália
2: Amerika (2x)
3: Európa
4: Ázsia
5: Antarktisz
6: Afrika

Óceánok 

A: Atlanti-óceán
B: Csendes-óceán (2x)
C: Indiai-óceán
D: Déli-óceán
E: Jeges-óceán

3. Figyeld meg az időjárást!
a)   Mérd meg a levegő hőmérsékletét naponta háromszor három napon át, lehetőleg azonos időpontokban,  

és a mért értékeket rögzítsd az alábbi táblázatban!
b) Számold ki az egyes napok átlaghőmérsékletét is!

_____ órakor mért 
hőmérsékleti érték

_____ órakor mért 
hőmérsékleti érték

_____ órakor mért 
hőmérsékleti érték

Átlag- 
hőmérséklet

1. nap °C °C °C °C

2. nap °C °C °C °C

3. nap °C °C °C °C

1.  

5.  

2.  8.  

4.  6.  

3.  7.  
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c) Ábrázold a mért átlaghőmérsékleti adatokat az alábbi grafikonon!

4. Képzeld magad egy meteorológus helyébe! 
Nézz utána a www.idokep.hu weboldalon, milyen idő várható holnap! Írd le néhány mondatban!

 

 

 

5. Éghajlat 
Készíts éghajlati diagramot a táblázatban található adatok felhasználásával!

Hónapok Jan. Febr. Márc. Ápr.
Csapadék (mm) 34 28 31 38
Hőmérséklet (°C) 0,6 2,3 7,1 12,6
Hónapok Máj. Jún. Júl. Aug.
Csapadék (mm) 59 64 45 52
Hőmérséklet (°C) 17,4 20,2 22,6 22,0
Hónapok Szept. Okt. Nov. Dec.
Csapadék (mm) 41 35 49 40

Hőmérséklet (°C) 17,2 12,0 6,1 1,5

6. Földrajzi folyamatok, jelenségek
Mely erőkkel kapcsolatosak a képeken látható folyamatok? 

 

Átlaghőmérséklet  
(°C)

Idő (napok)

Bevezetés a földrajz tantárgyba
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

1. Mi is a térkép? – Ismétlés

1. A térkép tulajdonságai 
Igazak vagy hamisak a térképre vonatkozó állítások? Írj I vagy H betűt a négyzetekbe!

1. A vonalas aránymérték megmutatja a térkép kicsinyítésének mértékét. 

2. A nagyobb méretarányú térképek részletesebben tudják ábrázolni a felszínt. 

3. A térkép a földfelszínt felülnézetből ábrázolja. 

4. A térképen csak egyenes útvonalak hosszát tudjuk lemérni. 

5.  A színfokozatos ábrázolás során a domborzat különböző elemeit  
más-más színárnyalattal jelölik a térképen. 

6. Minden térképen szerepel névrajz. 

7. A térképek felső széle észak felé mutat. 

8. Minél magasabb egy hegység, a térképek annál sötétebb barnával jelölik. 

2. Méretarány szerinti csoportosítás 
Írd le egy térkép címét az atlaszodból a következő méretaránycsoportokhoz!

a) 1:30 000-nél nagyobb méretarány:   

b) 1:30 000 és 1:10 000 000 közötti méretarány:  

c) 1:10 000 000-nál kisebb méretarány:  

3. Távolságszámítás a térképen 
 Mérd meg a következő városok légvonalbeli távolságát a Google Térkép felületén!

  Szeged–Debrecen:  

  Szombathely–Pécs:  

  Budapest–Bécs:  

  London–Párizs:  

4. Útvonal követése a térképen 
Hétvégi kirándulásra indultunk Magyarországon. Mely városokat látogattuk meg? Egészítsd ki a szöveget! 
Használd a feladathoz a Magyarország közigazgatása című térképet!

Az utunkat Szentendrén kezdtük. Onnan délnyugatra mentünk 73 km-t, és eljutottunk egy vármegye- 

székhelyre, 1.  ___________________________________ . Tovább utaztunk nyugat felé 135 km-t, és körülnéz-

tünk 2.  ___________________________________ . Onnan dél felé vettük az irányt, és mentünk 48 km-t, míg   
3.  ___________________________________ értünk. További utunkat délkelet felé folytattuk, és 136 km után 

megálltunk 4.  ___________________________________ pihenni.  Az utazást egy kedves családnál fejeztük 

be, akik az előző várostól 47 km-re északkeletre laknak 5.  ___________________________________ .
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5. Számolás a méretaránnyal 
a)  Egy térkép méretaránya 1 : 4 500 000. E térképen két város légvonalbeli távolsága 6,3 cm. 

Hány km-re vannak egymástól a valóságban? Írd le a számolásodat is!

  

  

b)  Mekkora a térkép méretaránya, ha az egymástól 210 km-re fekvő városok távolsága a térképen 3 cm?  
Írd le a számolásodat is!

  

  

6. Útvonalterv készítése földrajzi térképpel
Jövő nyáron Berlinbe készültök autóval. Az út hosszú, ezért 
jól elő kell készíteni az utazást. 

a)  Mérd meg a Google Térkép felületén, hogy mekkora a légvonal-
beli távolság a lakóhelyed és Berlin között!

 ___________________________ km

b)  Mekkora a fő útvonalakon haladva közúton a két település 
távolsága? Becsüld meg! 

 ___________________________

c)  Hányszor kellene megállni (80 km/óra átlagsebesség esetén), ha 3 óránként pihenőt kell tartani? 

___________________________

d) Mely útba eső városokban lenne érdemes körülnézni?  

7. Projektfeladat
a) Készíts saját térképet egy elképzelt területről! 
 A térképeden szerepeljenek az alábbiak!

   szintvonalak 100 méterenként magassági szá-
mokkal

  színfokozatos ábrázolás jelmagyarázattal 
  magashegység 
  középhegység 
  tenger 
   2 folyó (a magasabb területekről folynak az 

alacsonyabbak felé, majd a tengerbe ömlenek) 
  legalább 3 város
  utak (a városokat kössék össze)
  kiemelt helyszínt jelző jel (pl. kilátó) 
  méretarány 
  keresőhálózat 

b)  A térképed elkészítése után határozd meg két város egymástól való távolságát légvonalban és közúton is!

  

Mi is a térkép? – Ismétlés
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

2. Milyen térképek vannak?

1. A térképek fajtái 
Nevezd meg a leírás alapján a térképtípusokat!

a) Részletes terepi felméréssel készülnek, ilyenek például a helyszínrajzok.  

b) Ilyen térképekkel találkozhatunk az okostelefonokon is.  

c) E térképek tartalma a felhasználó beállításai szerint változhat.  

d) A történelmi térképek is ebbe a típusba tartoznak.  

e) Kontinensek, tájak domborzatát bemutató térképek.  

f) Valamilyen természeti vagy társadalmi jelenséget ábrázolnak területegységekre vetítve. 

  

g) E típusba tartozik például Európa országainak térképe.  

2. Különböző térképtípusok 
Milyen típusú térképeket látsz a képeken? Írd a térképek tartalom szerinti típusainak nevét a képek alá!

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

3. Milyen térképeket használunk? 
Milyen típusú térképre vagy térképekre van szükséged a következő esetekben?

a)  Szeretnéd látni, hogy a Balaton partján melyik településen átlagosan mennyibe kerül egy szállodai szoba 

egy éjszakára, egy főre:  

b) Meg akarod tudni, hogy melyek Ázsia országainak fővárosai:  

c)  Nyaralást tervezel Franciaország déli részére, és kíváncsi vagy a domborzati viszonyokra, az éghajlatra, 

valamint szeretnéd megtervezni az utazásodat autóval:  

d) Hétvégén kirándulni szeretnétek a közeli hegyekben:  

4. Tematikus térképek 
Mi igaz a tematikus térképekre? Színezd ki a megfelelőket!

kicsinyítve jeleníti meg a valóságot szintvonalakat használ

csak nagy méretarányú lehet lehet belőle interaktív térképet készíteni

jelmagyarázatot használ bármilyen színeket  
alkalmazhat

adatokat kapcsol a megjelenített  
területegységekhez

Északi sarkkör

Ráktérítő

Egyenlítő

egyenlítői öv

átmeneti öv

térítői öv

Baktérítő

Déli sarkkör

ÉSZAKI
HIDEG

ÖVEZET

ÉSZAKI
MÉRSÉKELT

ÖVEZET

FORRÓ
ÖVEZET

sarkköri öv

sarkvidéki öv

meleg mérsékelt öv

monszunvidék

valódi mérsékelt öv

1. 3.2. 4.
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5. Tematikus térképek értelmezése 
Elemezd a következő tematikus térképet a kér-
dések alapján! 

a)  Mennyi az évi középhőmérséklet Eger kör-

nyékén?  

b)  Melyik országrészben a legmagasabb az évi 

középhőmérséklet?  

c)  Mely tájakon mérik a legalacsonyabb évi kö-

zéphőmérsékletet?  

d)  Milyen domborzati forma jellemző ezekre  

a tájakra?  

e)  Mennyi az évi napfénytartam Szegednél?  

 

f)  Hogyan változik az évi napfénytartam észak-

ról dél felé?  

6. Útvonaltervezés digitális térképpel
Az előző leckéhez tartozó feladatok egyikében már megtervezted az útvonaladat a jövő nyári berlini uta-
zásodhoz hagyományos térkép alapján. Közben rájöttél, hogy digitális útvonaltervezővel is érdemes lenne 
megnézni a kijelölt útvonalat, hátha kedvező javaslatai vannak a programnak.

1. Nyisd meg a Google Térkép oldalt a böngésződben! (https://www.google.hu/maps) 

2. Írd be a tartózkodási helyedet! 

3. Válaszd ki az útvonalterv lehetőséget a bal oldali menüből!

4. Írd be célállomásnak Berlint!

5. Válaszd az autós közlekedés lehetőséget, és adj parancsot az útvonalterv elkészítésére!

6. Olvasd le, hogy hány km-re esik a lakóhelyedtől Berlin!  

7.  Hasonlítsd össze a felkínált útvonalakat! Írd össze, melyik hány km hosszú és várhatóan mennyi idő alatt 
lehet megtenni!

 a) útvonal:  

 b) útvonal:  

 c) útvonal:  

8. Válassz egy útvonalat, és indokold a választásodat!  

  

  

7. Tematikus térkép tervezése
Ötletelj! Milyen témákat lenne érdemes tematikus térképen ábrázolni a lakóhelyeden?
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Évi középhőmérséklet és a napsütéses órák száma

Milyen térképek vannak?
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

3. Koordináta-rendszer a Földön

1. Szélességi és hosszúsági körök 
Válogasd szét a szélességi és a hosszúsági körök jellemzőit! Írd az állítások számát a halmazábra megfelelő 
helyére!

 1. Egymással párhuzamosak.  6. Délkörnek is nevezik ezeket.
 2. 0° és 180° közötti értéket vehetnek fel.  7. Vagy a keleti, vagy a nyugati félgömbön helyezkednek el.
 3. Ide tartozik a Baktérítő.  8. A földrajzi fokhálózat részei.
 4. A sarkok felé rövidülnek.  9. Legfeljebb 90° lehet az értékük.
 5. A sarkokat kötik össze. 10. Fokokban fejezzük ki az értéküket.

2. Tájékozódás a szélességi és a hosszúsági körök alapján  
Keresd meg a következő földrajzi helyeket az atlaszodban!

a)  A Föld legnagyobb szigete, amelyik az északi és a nyugati félgömbön található, és keresztülhalad rajta az 

északi sarkkör:  

b)  A világ legnagyobb sivatagrendszere, amelyik a keleti és a nyugati félgömbön helyezkedik el, a Ráktérítő 

két oldalán:  

c) Afrika legnagyobb tava az Egyenlítő mentén:  

d) Európai országok, amelyeken áthalad a kezdő hosszúsági kör:  

  

e) Hatalmas sziget Afrika keleti partjainál, átszeli a Baktérítő:  

f) A Föld legbővizűbb folyója, amely a nyugati félgömbön található, futása az Egyenlítőt „kíséri”: 

  

g) Közép-amerikai ország a Ráktérítő két oldalán:  

3. Országok és kontinensek több féltekén

a)  Kiribati az egyetlen ország a Földön, amely az északi és a déli, a keleti és a nyugati félgömbre is kiterjed. 

Keresd meg az atlaszodban Kiribatit! Olvasd le fővárosának koordinátáit!  

b) Mely kontinensek terjednek ki mindegyik féltekére? 

  

c) Keress olyan országokat, amelyeket átszel az Egyenlítő!

  

d) Keress olyan országokat, amelyeken áthalad a 180. hosszúsági kör!

  

szélességi körök

hosszúsági körök
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4. Földrajzi helymeghatározás
a) Határozd meg a következő földrajzi helyek koordinátáit, és nevezd meg, melyik országban vannak!

Földrajzi hely Koordináták Ország

Buenos Aires

Kairó

Mont Blanc

Ankara

Sydney

Mount Everest

Újdelhi

b) Mely városok találhatók a következő földrajzi koordináták metszéspontjában?

Koordináták Város neve Ország neve

é. sz. 37,5°; ny. h. 122°

é. sz. 55,5°; k. h. 37°

é. sz. 40°; k. h. 116°

d. sz. 34°; k. h. 18,5°

d. sz. 12°; ny. h. 77°

é. sz. 35°; k. h. 140°

5. Tájékozódás a földrajzi koordináta-rendszer segítségével

Az é. sz. 60°; k. h. 30°-nál fekvő városból 1.  indul egy repülő. Pontosan dél felé haladva repül 28°-ot, és 

elér egy nagyvárosba 2. . Onnan átrepül az ország fővárosába 3. , és teletankolják az üzemanyagtartályát. 

Ebből a városból pontosan nyugat felé repülve 122°-ot tesz meg, ahol leszáll 4. .

a) Nevezd meg a repülőút állomásait (1–4.) sorrendben haladva! 

 1. _______________________________________ 2.  

 3. _______________________________________ 4.  

b) Határozd meg az utolsó állomás (4.) pontos földrajzi koordinátáit!  

c)  Hány kilométerre fekszik egymástól az első és a második helyszín? (Egy szélességi fok távolság 111 kilomé-
ternyi utat jelent.) 

  
 

Koordináta-rendszer a Földön
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

6. Projektfeladat

Rejts el képzeletben egy geoládát!

1. Találj egy olyan helyet a lakóhelyeden vagy annak közelében, amit szívesen megmutatnál másoknak is!

2.  Írd fel ennek a helynek a pontos földrajzi koordinátáit! (Ha van GPS-készüléked, akkor a helyszínen 
rögzítsd azokat! GPS-készülék hiányában a Google Térkép oldal segítségével is lekérdezheted a koor-
dinátákat. Az oldalon a kiválasztott helyre kell jobb gombbal kattintani, ekkor a legfelső sorban megje-
lennek a koordináták. Erre a sorra kattintva a program automatikusan kimásolja a számokat. A Google 
Térkép által adott koordinátákat pontosítsd: írd a számok elé a szélességi és hosszúsági rövidítéseket!)

3.  Készíts egyoldalas, képekkel illusztrált ismertetőt a rejtekhelyül választott látnivalóról (pl. miről neveze-
tes?, mit fontos megfigyelni rajta?, miért ezt választottad?)!

4. Tervezd meg, mit tennél egy geoládába! Írj listát a dobozba kerülő tárgyakról!

 1. _______________________________________ 2.  

 3. _______________________________________ 4.  

 5. _______________________________________ 6.  

5. Írj üdvözlő szöveget a láda látogatói naplójába, és találj ki egy jelszót is a ládához!

  

  

  

  

  

  

A geocaching [ejtsd: geokesing] egy termé-
szetbarát szabadidős tevékenység, amelynek 
lényege, hogy a játékban részt vevők doboz-
kákat (geoládákat) rejtenek el egymásnak kü-
lönböző, felfedezésre érdemes helyszíneken. 
A láda pontos földrajzi helyét (földrajzi koordi-
nátáit) az elrejtő egy GPS-készülékkel beméri, 
majd a játékostársakkal megosztja. A koordi-
náták mellé egy ismertető oldal is készül a rej-
tekhelyről. A geoládában egy látogatói naplót 
(logbook), íróeszközt és apró ajándékokat he-
lyeznek el. A megtaláló a naplóba beírja a já-
tékos nevét, és feljegyzi magának a naplóban 
található jelszót, amellyel érvényesíti a talála-
tát a játék honlapján. Az ajándékokat hozott 
apróságokkal lehet cserélni.
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4. Légből készült képek

1. Légi felvételek felhasználása 
Milyen felhasználási lehetőségei vannak a légi felvételeknek? Nevezz meg legalább három példát!

1.  

2.  

3.  

2. A légi felvételek, a műholdképek és a térképek tulajdonságai
Válogasd szét a térképek, a légi felvételek és a műholdképek jellemzőit! Írd a számokat a halmazábra megfe-
lelő helyére!

  1. Akár egész kontinenseket is ábrázolhat.
  2. Készítésekor mindig az aktuális felszíni állapotot tükrözi.
  3. Egyre gyakrabban készítik drónnal.
  4. Ilyen képeket használnak az időjárás-előrejelzéseknél. 
  5. Terepi felmérések alapján is készülhetnek.
  6. A navigációs rendszerek ábrázolásai ezeken alapulnak. 
  7. Nem mindig felülnézeti képek.
  8. Leggyakrabban a felszín által visszavert sugárzás rögzítésével készülnek.
  9. Történelmi eseményeket is megjeleníthetnek. 
 10. Alkalmasak a felszín változásainak követésére.

3. Műholdkép elemzése
Vizsgáld meg az éjszakai fényeket ábrázoló műholdképet, és válaszolj a kérdésekre!

a) Európa melyik részét ábrázolja a kép? 

  

b) Mely tengerek láthatók rajta? 

  

  

c)  Következtess a népesség eloszlására az éjszakai kivilá-
gítás alapján! Mely tájakon lehet nagy a népsűrűség? 

  

  

térkép

légi felvétel
műholdkép

Légből készült képek
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TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN

4. Földrajzi helyek azonosítása légi felvételekkel
Találd ki, hogy melyik magyar településeken készültek a légi fotók! Segítségül hívhatod az internetet is! Írd a 
helyszínek alá a pontos földrajzi koordinátáikat is!

_________________________________________ _________________________________________

_________________________________________ _________________________________________

_________________________________________ _________________________________________

_________________________________________ _________________________________________

5. Földrajzi helyek azonosítása műholdképekkel
Hol járunk? Azonosítsd a műholdképeken szereplő területeket az atlaszod segítségével!

                      
 

_______________________________________      _______________________________________

1. 2.

3. 4.

1. 2.
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_______________________________________      _______________________________________

_______________________________________      _______________________________________

6. Projektfeladat
Készíts egy projektet a Google Föld (Google Earth) programmal a kedvenc helyeidről!
 1.  Válassz ki legalább 6 olyan helyszínt bárhol a Földön, amelyet szeretnél egyszer meglátogatni! Lehetnek 

ezek városok, építmények vagy tájak. 
 2. Indítsd el a Google Föld programot, és keresd meg a saját lakóhelyedet!
 3. Kattints a menü ikonra a bal felső sarokban, és válaszd ki a Projektek lehetőséget!
 4.  Kattints az Új projekt gombra, azon belül pedig válaszd ki a Projekt létrehozása a Google Drive rend-

szerében lehetőséget!
 5. Nevezd el a projektedet a Névtelen projekt feliratra kattintva! Leírást is adhatsz hozzá.
 6. Válaszd az Új tereptárgy hozzáadása gombot, majd a Keresés hely hozzáadásához lehetőséget!
 7. Írd be az első választott úti célodat (pl. Berlin)! A program megkeresi a térképen az adott úti célt.
 8. Kattints a Hozzáadás projekthez gombra!
 9. A felugró ablakban kattints a Hely szerkesztése feliratra!
10. Saját leírás és képek csatolásához válaszd a csere lehetőségét!
11.  A fénykép helyére kattintva felugrik egy ablak Válasszon képet vagy videót címmel. Ezen belül lehet 

kiválasztani a csatolni kívánt fotókat a helyszínekhez. Például a Google képkeresőt választva csak be 
kell írni a helyet, és máris válogathatunk az interneten meglévő fotókból. Kiválasztás után ez hozzá-
kapcsolódik a projekten belül az állomáshoz. Akár több képet is lehet csatolni.

12.  A projekt állomását el lehet nevezni, illetve rövid leírást is lehet hozzá szerkeszteni. Minden állomáshoz 
írj egy rövid, egy-két mondatos leírást! A helyszínek földrajzi koordinátáit a program automatikusan 
rögzíti.

13.  Az állomás szerkesztése után a bal felső sarokban lévő balra mutató nyíllal lehet továbblépni, és az 
Új tereptárgy gombra kattintva ki lehet választani a következő állomást.

14. Ha végeztél az állomások rögzítésével, a Bemutatás gombra kattintva megnézheted a prezentációt!

3. 4.

5. 6.

Légből készült képek
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5. A lakóhely földrajza

KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA   

1. A település jellemzői 
Mi jellemző a lakóhelyedül szolgáló településre? Válaszolj!

a) A település neve:  

b) A település földrajzi koordinátái:  

c) A település típusa: 1. tanya  2. falu  3. város  Karikázd be a megfelelőt! 

d) Ebben a vármegyében található a település:  

e) Ebben a régióban van a település:  

f) A településhez legközelebb fekvő nemzeti park neve:  

g) Vízfolyás a település környékén:  

h) Jelenlegi polgármester:  

2. Az iskola és környéke felülnézetből 
Keresd meg a Google Térképen az iskolád települését! Nézd meg a település utcahálózatát! Keresd meg a térképen 
az iskoládat is! Készítsd el az iskolád és annak környékének alaprajzát! Készíts jelmagyarázatot is a rajzhoz!

3. Településem története – Kutatómunka 
a)  Nézz utána a településed fontosabb eseményeinek, és rendelj hozzájuk számokat az idővonalon! Nevezd 

meg az eseményeket!

 1.:  

 2.:  

 3.:  

 4.:  

 5.:  

 6.:  

É

D

KNy

1000
1100

1200
1300

1400
1500

1600
1700

1800
1900

2000
2100

                 



17

b)  Keresd meg az interneten a településed címerét! Nézz utána, miért ezek a rajzok, jelek szerepelnek a címe-
ren! Foglald össze röviden! 

  

  

  

c) Milyen szolgáltatások működnek a lakóhelyeden? Sorolj fel minél többet!

  

  

  

4. Húsz év múlva 
Milyennek szeretnéd látni húsz év múlva a településed? Fogalmazd meg a következő szempontok szerint: 
oktatás, közlekedés, egyéb szolgáltatások, a környezet állapota!

 

  

 

 

5. Város, falu, tanya 
Olvasd el az alábbi cikkrészletet! Válaszolj a kérdésekre!

a) Fogalmazd meg a szöveg alapján, hogy milyen előnyei és hátrányai lehetnek a városi életnek!

  

  

  

b) Mi a véleményed Ida és János döntéséről?

  

  

c) Ha találkoznál Idával és Jánossal, mit kérdeznél meg tőlük? 

 1.  

 2.  

 3.  

Egy fiatal pár úgy döntött: Budapest rohanása, taposómalma helyett tanyán szeretne élni, és inkább a vidék 
békességében felnevelni az első gyermeküket, aki hamarosan megszületik. Esetük nem egyedi, hiszen egy-
re több család hagyja a háta mögött a nagyvárosokat, ám a saját korosztályukban ez mégis bátor, az árral 
szembeúszó döntés. Ida és János azt mondja, megvannak az itteni élet küzdelmei, de nem tapasztalt még 
olyan összetartást és egymásra figyelést, mint itt, Kétsopronyban. […] „Amikor egyetemre jártam, még úgy 
képzeltem, Budapesten fogunk élni, ahol minden könnyen elérhető, de aztán rájöttem, hogy nem tudnék 
ott lakni. Hatalmas a nyüzsgés, és folyamatosan rosszul éreztem magam, amikor például közlekedni kellett” 
– fogalmazza meg [Ida]. 

(Forrás: https://magyarnemzet.hu)

A lakóhely földrajza
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KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA   

6. Természeti és kulturális értékeink

1. Mik is azok a természeti értékek?
Egy hódmezővásárhelyi általános iskolai osztály tanulói a településükön lévő tanösvényről a következő infor-
mációra bukkantak az interneten. Olvasd el a szöveget, majd húzd alá a szövegben a következőket: 

 a tanösvény nevét kékkel,
 az élő természeti értékeket zölddel,
 az élettelen természeti értékeket pirossal,
 a tanösvény kialakulásának történetét feketével!

2. Tanösvények 
Keresd fel a http://magyarnemzetiparkok.hu/tanosvenyek/ nevű honlapot! Keresd meg a hozzád legközelebbi 
tanösvényt! Oldd meg az alábbi hozzá kapcsolódó feladatokat!

 Tanösvény neve:  

 Melyik nemzeti park területéhez tartozik?  

 Tanösvény természeti értékei:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanösvény kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen állomáshelyekhez kötődően, tájékoz-
tató táblák és/vagy kiadványok segítségével ismerhetők meg az érintett terület természeti értékei és kultu-
rális öröksége. 
A Téglagyári tanösvény Hódmezővásárhely északkeleti részén, közvetlenül a város határában található.  
A mintegy 20 hektár kiterjedésű természetes élőhelyet a látogatók 1,5-2 óra alatt járhatják be. Nevét onnan 
kapta, hogy a 19–20. században a helyén téglagyár működött. A téglagyár épületei felkereshetők a terület 
szomszédságában. A tanösvény területe mesterségesen, emberi beavatkozással jött létre. Sok olyan család 
volt, akik a téglagyártásból éltek, ehhez viszont szükségük volt agyagbányára is. Kezdetben csak kisebb göd-
röket vájtak, ám ahogy fejlődött a technika, egyre mélyebbre ástak. Ezek a bányagödrök később feltöltődtek 
vízzel, a vizet kedvelő élőlények pedig megtelepedtek a környéken. Leginkább madárvilága vonzza a láto-
gatóközönséget. Ha szerencsések és kitartóak vagyunk, elkápráztathat bennünket a gólyatöcs, gulipán, kis 
lile, parti fecske, búbos vöcsök, gyurgyalag is, ezért érdemes távcsövet vinni magunkkal. A tavak növényvi-
lága magában rejti a természet patikáját. Igaz, ezeket a növényeket nem szedhetik le. A megőrzésük kiemelt 
feladat, az általános iskolai tananyag kiegészítő elemei. A népi gyógyászat számtalan növénye jelenik meg 
a tópartokon. Felfedezhetjük a cickafarkot, mely többek között vesebajra, gyulladások kezelésére, valamint 
fájdalomcsillapításra jó, a vérehulló fecskefüvet, amit szemölcsök elmulasztására használhatunk, vagy a me-
zei katángot, ami a gyógyszeripar alapanyaga. 

(Forrás: https://kirandulastervezo.hu/latnivalo/hodmezovasarhely/teglagyari-tanosveny)
(Forrás: https://magyarnemzet.hu)
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3. Nemzeti parkok 
Nevezd meg Magyarország nemzeti parkjait a tankönyvi térkép segítségével!

 1: _________________________________________  6: _________________________________________

 2: _________________________________________  7: _________________________________________

 3: _________________________________________  8: _________________________________________

 4: _________________________________________  9: _________________________________________

 5: _________________________________________ 10: _________________________________________

4. Lakóhely értékeinek védelmében 
a) Sorolj fel a lakóhelyed természeti és kulturális értékei közül néhányat! 

  épületek:  

  

  népszokások, hagyományok:  

  

  ételek:  

  
 
b)  Készíts három részből álló képsort, melyben felhívod a lakóhelyedre látogatók figyelmét a lakóhelyeden és 

annak közelében található világörökségi helyszínek, természeti és kulturális értékek fontosságára!

1

7

4

2
8

10

9

6

5

3

Természeti és kulturális értékeink
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KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA   

7. Népesség

1. Mi az a népsűrűség?
Janka próbálta leírni Petinek, mi is az a népsűrűség, de sajnos jó néhány helyen nem fogott a tolla. Egészítsd 
ki az alábbi szöveget a megadott kifejezésekkel! Vigyázz! Van olyan szó, amit többször is fel kell használnod! 
Ahol szükséges, toldalékold is a szavakat!

népességszám  terület (2x)  nagyság  hány fő  km2  m2  népsűrűség

Amikor kíváncsiak vagyunk egy adott hely (például egy település)  1.   ____________________________

_____________, akkor tudnunk kell, hogy a területen  2.   _______________________ lakik és mekkora 

a  3.  __________________ nagysága. Emlékszel matematikából, hogy a  4.   _______________________  

nagyságát különböző mértékegységekkel adhatjuk meg? Például cm2, m2, km2. Azt is kiszámolhatjuk, hogy 

egy 1 cm × 1 cm-es területen például hány katicabogár van, ha ismerjük az ott lévő katicabogarak számát. 

A házak alapterületének méreteit például  5.   _______________________ szokták megadni. Egy telepü-

lés területi adatainál viszont már 6.   __________________________ használunk. A népsűrűség kiszámí-

tásánál nem kell mást tenned, mint hogy a terület  7.   __________________________ elosztod a terület   
8.   ___________________________ .

2. Népsűrűség számítása
a) Számold ki a táblázatban szereplő települések népsűrűségét! Keresd meg a településeket az atlaszban is!
b) Nézz utána lakóhelyed adatainak, és írd be a táblázatba!

Város neve Népességszám (fő) Terület (km2) Népsűrűség (fő/km2)

Tokió 13 942 024 2188 

London   8 908 081 1579

Budapest   1 752 286  525

Bukarest   1 883 425  228

Lakóhelyem:

_____________________

c)  Hasonlítsd össze a táblázatban lévő települések népsűrűségét! Melyik település népsűrűsége a legnagyobb, 
és melyiké a legkisebb?

 1. _____________________ népsűrűsége nagyobb, mint   .

 2. _____________________ népsűrűsége nagyobb, mint   .

 3. A táblázatban a legnagyobb népsűrűségű város   .

 4. A táblázatban a legkisebb népsűrűségű város   .
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Népesség

3. Budapest korfája 
a) Készítsd el hazánk fővárosának korfáját a táblázatban feltüntetett adatok alapján!

Kor- 
csoportok 

(év)

Nők  
(fő)

Férfiak 
(fő)

Kor- 
csoportok 

(év)
Nők (fő) Férfiak 

(fő)

Kor- 
csoportok 

(év)
Nők (fő) Férfiak 

(fő)

 –4 39 012 41 055 30–34 81 640 78 977 60–64 66 347 47 673
5–9 33 307 35 351 35–39 77 594 75 329 65–69 60 630 42 178
10–14 30 208 31 707 40–44 62 301 59 216 70–74 46 729 29 147
15–19 40 547 41 079 45–49 48 420 43 430 75–79 38 363 21 352
20–24 59 124 56 825 50–54 51 178 42 199 80–84 31 886 15 842
25–29 66 853 63 325 55–59 74 371 57 631 85– 27 906 10 308

Együtt 936 416 792 624

b) Melyik korcsoportba tartozók vannak a legtöbben?  

c) Mihez hasonlít a korfa alakja?  

4. Ki mivel foglalkozik? 
A népesség mely típusába tartoznak a mondatokban szereplő személyek gazdasági aktivitás szerint? 

a)  Sándor bácsi mindennap kertészkedik otthon. Most már sokkal több ideje jut erre a tevékenységre, mint 

korábban, hiszen tavaly ünnepelte a 65. születésnapját.  

b) Melinda egy cégnél ügyviteli asszisztensként dolgozik.  

c) Peti épp a héten kapta meg a diplomáját, még nincs munkája.  

d) Dóri kedvenc tantárgya a matematika és a digitális kultúra, jövőre fog érettségizni.

  

e) Sári 3 gyermeket nevel, de már nem kap állami támogatást utánuk, háztartásbeli anyuka. 

  

85+
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

6060 7070 8080 90
(ezer fő)(ezer fő)

Korcsoportok (év)

90 4040 2020 5050 3030 1010 00

N
ők

Fér�ak
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KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA   

8. Miből, hogyan gazdálkodunk?

1. Tanulmányozd a település szolgáltatásait! 
a) Alakítsatok ki háromfős csoportokat! Osszátok fel egymás között a táblázat A, B és C részét!
b) Vessétek össze csoporton belül a kitöltött táblázatokat, majd egészítsétek ki azokat egymás eredményeivel!

Van/Nincs a tele-
pülésemen (+/–)

Példa a településemről  
(az intézmény neve)

Kik dolgozhatnak itt?
(1-2 példa)

A

Kórház

Orvosi rendelő

Templom

Bölcsőde

Óvoda

Általános iskola

Középiskola

Főiskola/egyetem

Idősek otthona

B

Papír-írószer bolt

Cukrászda

Pékség

Zöldséges

Hentes

Cipőbolt

Virágbolt

Autókereskedés

Festékbolt

Horgászbolt

C

Gyógyszertár

Vendéglő

Benzinkút

Uszoda

Fodrászat

Kozmetika

Színház

Mozi

Szálloda
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2. Település és környékének termékei 
Nézz utána egy, a településeden vagy annak környékén található vállalatnak vagy üzemnek az interneten  
(pl. a http://www.latogass.hu oldal segítségével)! Tervezz meg egy látogatást a céghez! Töltsd ki a táblázatot a 
vállalatra vonatkozó adatokkal az alábbi példa alapján!

Cég neve Lipóti Pékség

Gazdasági terület Élelmiszeripar, sütőipar

Település Lipót

Alapítás éve 1992

Dolgozók száma 400 fő (az országos bolthálózatban dolgozók nélkül)

Mit nyújt  
a látogatóknak?

 Galéria, ahonnan a látogatók figyelemmel kísérhetik a kenyerek és péksütemé-
nyek útját a liszteszsáktól egészen a csomagolásig.
 Kóstolót adnak a termékeikből.

Látogatás hossza Csoportfüggő

Ruházat Nem igényel védőruházatot

Termékeik Kenyerek, pogácsák, kalácsok, egyéb péksütemények 

Forrás https://lipotipekseg.hu/

Cég neve

Gazdasági terület

Település

Alapítás éve

Dolgozók száma

Mit nyújt  
a látogatóknak?

Látogatás hossza

Milyen messze van  
a lakóhelyünktől?

Hogyan jutunk el 
oda?

Látogatás tervezett 
dátuma

Ruházat

Termékeik

Forrás

Miből, hogyan gazdálkodunk?
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KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA   

9. A lakóhely környezeti kihívásai

1. Környezetünk problémái képeken
a)  Mely környezeti problémákat ábrázolják a képek? Írd a képek alatti vonalra a megfelelő fogalmat! Válassz 

a felsorolt lehetőségek közül!

aszály  talajszennyezés  vízszennyezés  hulladéktermelés  füstköd  levegőszennyezés

 

 

b) Karikázd be a fenti környezeti problémák közül azokat, melyek lakóhelyedre is jellemzőek!

2. Vidd vissza! 
Válaszolj a kérdésekre a szöveg elolvasása után!

A koltán nevű ércből nyerik a tantál nevű fémet. Ezt kondenzátorbevonatok készítésére használják, így meg-
található a mobilokban, a laptopokban, GPS-ekben, táblagépekben. A világ koltánkészletének 80%-a Afri-
kában található, ennek is nagy része a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ugyanott, ahol a hegyi goril-
lák, Grauer-gorillák, bonobók, csimpánzok is élnek. Élőhelyüket drasztikusan megváltoztatja a bányászat.  
Az erdők területe csökken, a meglévőket pedig a kitermeléshez használt utak hálózzák be. Ha azonban a 
használt mobiltelefonokban található koltánt újra hasznosítanák, akkor ezen ércek bányászata csökkenne.  
A Jane Goodall Intézet kampányt indított (Passzold vissza, tesó! címmel), ami a magyar háztartásokban hasz-
nált, de már nem használt mobiltelefonokat célozza meg. Ezeket a készülékeket az emberek elpakolgatják 
különböző rejtett zugokba, ahol aztán évekig lapulnak, amíg egyszer csak kidobják őket, nem is sejtve, mi-
csoda kincs rejlik benne.  

(Forrás: https://www.janegoodall.hu/programjaink/)

4. 5.

1. 2. 3.

6.
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a) Milyen eszközeidhez szükséges a koltán nevű érc bányászata? Sorold fel!

  

b) Miért veszélyezteti a környezetet a koltán bányászata? 

  

  

c) Hogyan óvhatod meg lakóhelyeden az esőerdők élőlényeit? Mit tehetsz TE? 

  

  

d)  Hol van a lakóhelyedhez legközelebb olyan gyűjtőpont, ahol a használt mobiltelefonok leadhatók? Keresd 
meg a Jane Goodall Intézet honlapján! (https://www.janegoodall.hu/)

  

3. Vizek védelme
a)  Hányféleképpen használjátok a vizet a háztartásban? Mihez használsz vizet? Sorold fel!

  

  

b)  Mennyi víz kell egy-egy termék előállításához? Nézz utána a https://viztisztito.hu/mennyi-viz-kell-egyes- 
elelmiszerekhez/ nevű honlapon!

 1 kg csirkehús: _________________    1 db alma: _________________    1 kg kenyér: _________________

c) Vajon mennyibe is kerül 1 m3 víz? Nézz utána az interneten! 

1 m3 víz díja: Ennek a szennyvíztisztítási díja: Összesen:

4. Öröm-bánat térkép készítése – Utam az iskolámba 
a)  Rajzold le az iskoládtól az otthonodig vezető út egy szakaszát a füzetedbe! Hazafelé figyeld meg ezt az 

útszakaszt a következő szempontok szerint!
b) Jelöld be a megfigyeléseidet az alábbi számokkal a füzetedbe lerajzolt útvonal térképén!

Örömtérkép Bánattérkép

1. szép és gondozott udvar  9. gondozatlan, gazos udvar

2. gondozott terület a ház előtt 10. gondozatlan terület a ház előtt

3. szépen karbantartott épület 11. romos, elhanyagolt épület

4. szépen gondozott tér/park/játszótér 12. gondozatlan tér/park/játszótér

5.  ápolt természeti környezet (folyóvizek, tavak stb.) 13.  ápolatlan, elhanyagolt természeti környezet 
(folyóvizek, tavak stb.)

6. jól karbantartott utak, járdák 14. rossz felületű út, gödrök, kátyúk 

7. szelektív hulladékgyűjtés 15. szemét, hulladék szétszórva

8. bicikliút 16. elpusztult növényzet

A lakóhely környezeti kihívásai
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MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA

10. Hazánk, Magyarország

1. Magyarország területe 
Az atlaszod térképe alapján határozd meg Magyarország észak–déli és kelet–nyugati kiterjedését!

a) a legészakabbi ponttól a legdélebbi pontig: _________________ km

b) a legkeletibb ponttól a legnyugatabbi pontig: ________________ km

2. Szomszédos országok 
a) Írd be a térképvázlatba a szomszédos országok nevét! 
b)  Az atlasz térképe (Az Európai Unió bővítésének folyamata) alapján karikázd be azon országok nevét, 

amelyek tagjai az Európai Uniónak!

3. Egy kis rejtvény 
Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1. Szomszédos ország, a fővárosa Belgrád. 
2. I. Mátyás király családneve.
3. Szolnok folyója.
4. A Balaton „fővárosa”, itt van az Aranypart is.
5. E vármegye székhelye Debrecen.
6. Hazánk államformája.
7. Október 23-án ünnepeljük: 1956-os…
8. Államalapító királyunk.
9. A János vitéz költője.

Melyik városunkhoz kötődik a megoldásként kapott esemény?  

1.

2.

3.

4.

5. -
6.

7.

8.

9.

1. ___________________

3. ___________________

4. ___________________

5. ___________________

6. _________________

7. ___________________

2. ___________________
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1

2

3

4

5 6

7 8

9

10

11
12

13

14

16

15

17
18

19

4. Vármegyék és vármegyeszékhelyek 
Töltsd ki a táblázatot a térképvázlat alapján! 

Vármegye neve Székhelye

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Hazánk, Magyarország

3. ___________________

2. ___________________
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MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA

11. Vizeink a felszínen és a felszín alatt

1. Folyóink 
Fejezd be a mondatokat úgy, hogy az állítás igaz legyen!

a) A Duna a Kárpát-medence főfolyója, mert  

   .

b) Hazánkban jellemző a tavaszi árvíz, mert  

   .

c) Magyarország folyóinak vízjárása ingadozó, mert  

   .

d) Folyóink nagy többsége a határainkon túl ered, mert  

   .

e) A Kárpát-medencébe lépő folyók lerakják hordalékukat, mert 

   .

2. Folyókkal kapcsolatos fogalmak 
Írd a megfelelő fogalmat a meghatározás után! Figyelj, nincs minden fogalomnak párja!

árvíz  hordalék  vízjárás  vízhálózat   vízállás  vízgyűjtő terület  zátony

a) A folyók vízállásának szabályszerű változása egy év során.   

b) A folyómeder vagy a tófenék olyan része, amelyet a hordalék feltöltött.   

c) A folyó vízszintje.  

d) Amikor a folyó kilép a medréből.  

e) Folyóvizek egymással összefüggő rendszere.   

f) A folyók által szállított szilárd anyag.  

g) A fentiek közül mely fogalmakat illusztrálják a képek?

  

1. 2.
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3. Duna menti városok
a) Állítsd a folyásiránnyal megegyező sorrendbe a Duna partján fekvő városokat! 
b) Karikázd be a fővárosokat! 

Bécs  Belgrád  Budapest  Dunakeszi  Dunaújváros  Esztergom  Galaţi  Komárom 
 Linz   Mohács  Paks  Passau  Pozsony  Regensburg  Újvidék 

  1. _______________________  2. _______________________  3. _______________________

  4. _______________________  5. _______________________  6. _______________________

  7. _______________________  8. _______________________  9. _______________________

 10. _______________________ 11. _______________________ 12. _______________________

 13. _______________________ 14. _______________________ 15. _______________________

4. A Duna útja 
Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Egy teherhajó a dunaújvárosi kikötőből acéllemezeket szállít a hollandiai Rotterdam kikötőjébe. Nem sokkal 

a város elhagyása után a Duna kettéválik, és körülölel egy nagy szigetet, ez a 1.  _____________________. 

Budapesten belül elhalad a hajó egy olyan sziget mellett, amelyik a városiak kedvelt kikapcsolódási helye 

parkokkal, uszodával, víztoronnyal. Ez a 2.  ________________________. Amikor a hajó a Dunaka-

nyarban nyugat felé fordul, a bal oldalon a hegy tetején az utasok meglátják Mátyás király egykori kedvelt 

várát, 3.  ________________________. A Kisalföldön keresztülhaladva nemsokára az egyik szomszé-

dos ország fővárosába, 4.  ________________________ is elér a hajó. Nem sokkal később már Auszt-

riában járnak, érintve annak fővárosát, 5.  _________________________.  Az osztrák–német határt 
6.  ________________________-nál lépi át a szállítmány. Innen a hajó még északnyugat felé halad, aztán 

a következő nagyvárostól, 7.  ________________________-tól a Duna vonalát követve délnyugatra for-

dul. Hamarosan elér egy mesterséges vízi utat, a 8.  ________________________-t. Ezen végighalad, egé-

szen a Majnáig. A Majna Frankfurt am Maint elhagyva beletorkollik a 9.  ______________________-ba. 

Ezen a folyón tovább úszva, pár nappal később a hajó eléri Rotterdam kikötőjét.

5. A Tisza mellékfolyói 
Állítsd a folyásiránnyal megegyező sorrendbe a Tisza mellékfolyóit! 

Körös  Szamos  Zagyva  Bodrog  Maros  Sajó      

a) bal oldali mellékfolyók:  b) jobb oldali mellékfolyók: 

 1. _____________________  1. _____________________ 

 2. _____________________  2. _____________________

 3. _____________________  3. _____________________

Vizeink a felszínen és a felszín alatt
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MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA

6. Árvíz a Dunán 
Olvasd el a beszámolót, majd a szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!

a) Mi okozta Passauban a Duna vízállásának megemelkedését?  

  

b) Miért alakult ki hazánkban is árvíz?  

  

c) Milyen károkat okozhat az árvíz?  

  

d) Hogyan lehet védekezni az árvíz pusztítása ellen?  

  

e) Mikor jegyeztek fel Magyarországon a 2013-asnál magasabb vízállást?  

7.  Tavak keletkezése
Írd a tavak sorszámát a jellemzőik után! Egy helyre több számot is írhatsz.

1. Balaton  2. Tisza-tó  3. Fertő  4. Velencei-tó  5. Szelidi-tó  6. Hévízi-tó  7. Feneketlen-tó

 mesterséges tó: ______________

 árkos süllyedékben keletkezett: ______________

 holtág: ______________

 meleg vizű forrás táplálja: ______________

2013. május végén jelentős csapadékzóna alakult ki a 
Duna bajorországi vízgyűjtő területén. Az Alpok hegy-
vonulatai miatt felemelkedni kényszerülő levegő kiadta 
magából a koncentrált nedvességet. Május 31-e és júni-
us 5-e között a hegység északi oldalán néhol több mint  
300 mm csapadék hullott. Az extrém mennyiségű csapa-
dék hatására azonnal rendkívüli árhullám indult meg a 
folyókon. Passau városát a beszámolók szerint itt fél évez-
rede nem tapasztalt árvíz öntötte el. A közös magyar–szlo-
vák folyószakaszon ugyanakkor rendre 20–40 cm-rel dől-
tek meg a korábbi, 2002-es és 2006-os rekordvízállások.  
A Budapest alatti szakaszon még az 1965-ös árvíz során 
mért vízállásrekordok is kisebbek voltak.
Az árvízvédelmi munkák nagy erőkkel zajlottak. A védekezésben számos önkéntes is részt vett. Csak a buda- 
pesti szakaszon az ideiglenes gátak mintegy 1,2 millió homokzsákból és 12 ezer m3  homokból, valamint 
1400 m hosszon tömlős gátból készültek. Fontos megjegyezni, hogy a 2013-as árvíznél magasabb vízállás- 
adatot a budapesti árvizek írott történetében csak egyet lehet találni, az 1838-as katasztrofális jeges árvizet, 
amely körülbelül 140 cm-rel haladta meg a 2013-as tetőzés Vigadó téri vízmércére vonatkoztatott vízszintjét. 

(A Fővárosi Csatornázási Művek cikke alapján: http://www.fcsm.hu/szolgaltatasok/ 
ar_es_belvizvedelem/ 2013as_arviz/)
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8. Folyóink és tavaink 
Írd a folyók számát (1–15) és a tavak betűjelét (A–G) a négyzetekbe!

Folyók:   Duna  Maros  Szamos   Ipoly  Rába  Sió  Tisza  Sajó 

 Bodrog Hernád  Zagyva  Mura  Körös  Zala  Dráva

Tavak:   Balaton   Velencei-tó  Fertő  Tisza-tó  Hévízi-tó 

  szegedi Fehér-tó   Szelidi-tó
        

9. Ismerj meg jobban egy folyót! 
Válassz ki egy folyót a felsoroltak közül, és gyűjtsd össze a jellemzőit az atlaszod segítségével!

Rába  Körös  Maros  Zagyva  Bodrog

a) Melyik országban ered?  

b) Melyik folyóba ömlik?  

c) Melyik város van a torkolatánál?  

d) Hány kilométer hosszú?  

e) Hány kilométert tesz meg Magyarországon?  

f) Mely táj(ak)on halad keresztül?  

g) Nevezz meg legalább két települést a folyó partjáról a torkolatánál fekvőn kívül! 

  

. . .

. . . . .
10

11

1

2

3

A

B

C

D

E

F

G

4

5

6

7

8

9

12

13 14

15

Vizeink a felszínen és a felszín alatt
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12. Természeti kincseink

1. Természeti erőforrásaink 
Olvasd el az állításokat! Írj a mondat után I betűt, ha igaznak, és H betűt, ha hamisnak gondolod a tartalmát!

a) Magyarországon nemzetközi viszonylatban is sok kőolajat tártak fel.  

b) Az ártéri öntéstalajok kiváló minőségűek. 

c) A Bakonyban jelentős uránérctelepek vannak, de már nem folyik a bányászatuk. 

d) Hazánk termálvizeinek mennyisége összefügg a kőzetburok vastagságával. 

e) A mezőgazdasági termelésnek kedvez hazánk alacsony tengerszint feletti magassága. 

f) A legerősebb szelek az ország északkeleti részén fújnak. 

2. Ásványkincsek 
Rajzold az ásványkincsek jelét a térképvázlaton feltüntetett lelőhelyek mellé!

3. Ásványkincsek felhasználása 
Mire valók a következő ásványkincsek? Írd be a felsorolt ásványkincsek számát a megfelelő helyre! Egy ás-
ványkincset több helyre is beírhatsz!

1. kőolaj  2. perlit  3. mészkő  4. kőszén  5. uránérc 
 6. bauxit  7. kaolin  8. szén-dioxid  9. földgáz

a) porcelángyártás:  _______ f) szobrok, épületek készülnek belőle: _______

b) kohók fűtése: _______ g) alumíniumot lehet kinyerni belőle: _______

c) atomerőművek alapanyaga:  _______ h) a gyógyszeripar fontos alapanyaga:  _______

d) szénsavas üdítők összetevője: _______ i) erőművekben elektromos áramot készítenek belőle: _______

e) építőipari alapanyag:  _______ j) a vezetékes gázszolgáltatás alapanyaga: _______

. . .

. . . . .
feketekőszén
barnakőszén
lignit
kőolaj
földgáz
szén-dioxid
mangánérc
bauxit
perlit
bentonit
kaolin
mészkő

Nagylengyel

Mihályi

Bázakerettye

Komló
Algyő

Szank

Törökszentmiklós

Hajdúszoboszló

Szeghalom

Dorog Visonta

Nógrádi-medence

Borsodi-
medence

Bükkábrány

Pálháza

Mád

Oroszlány

Sóskút

Süttő

Úrkút
Ajka

MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA
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4. Földhő 
Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Egyik kiemelt természeti kincsünk a földhő, más néven 1.  ___________________________________.  

A Kárpát-medence aljzatának kőzetrétegei viszonylag 2.  _________________________. A felszíntől lefelé 

haladva Magyarországon 3.  ________________________ nő a hőmérséklet, mint a világátlag. Ez az oka 

annak, hogy hazánk bővelkedik 4.  ________________________ (30 °C-nál melegebb felszín alatti vizek-

ben). Ezek egy részét 5.  ________________________ hasznosítják (pl. Zalakaroson, Hajdúszoboszlón). 

Hazánkban is egyre terjed a termálvíz, illetve közvetlenül a földhő 6.  ___________________________ 

való felhasználása.

5. Talaj 
Nevezd meg a leírásokban szereplő talajokat!

a) Löszön képződött, magas humusztartalmú, sötét színű, jó minőségű talaj.  

b) Középhegységeinkben jellemző, barna színű talaj.  

c) Folyók árterében a gyakori vízelöntések hatására kialakult, gyengébb minőségű talaj.

  

d) Alacsony tápanyagtartalmú, homokon képződött talaj.  

6. Talajerózió 
Hogyan lehet védekezni a talajpusztulás ellen? Sorolj fel néhány példát!

 

 

7. Hazánk éghajlata 
Válaszolj a diagram és az ismereteid alapján!

a) Melyik évszakban hullik a legtöbb csapadék?

  

b) Előfordulhat télen 0 °C alatti havi középhőmérséklet? 

  

c) Mennyi az évi közepes hőingás?  

d) Mekkora az évi csapadékmennyiség?   

e) Milyen az időjárás novemberben?   

  

8. Fő tájegységeink éghajlata  
Melyik tájunkra igaz? Írd az állítás mellé!

a) a legcsapadékosabb:  

b) a legszelesebb:  

c) a legmelegebb:  

d) a leghidegebb:  
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MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA

13. Középhegységeink

1. Középhegységeink 
Melyik középhegységünkre jellemzőek az állítások? Írj D betűt a Dunántúli-, É betűt az Északi-középhegység-
re vonatkozó állítások után! Írj M betűt, ha az állítás mindkét középhegységre igaz!

a) A Kárpátok belső, vulkáni vonulatának része.  

b) Bazaltsapkás tanúhegyek vannak a területén.  

c) Hazánk erdőkben leggazdagabb fő tájegysége.  

d) Híres borvidékek terülnek el a hegység déli lejtőin.  

e) Itt van Magyarország legmagasabb hegycsúcsa.  

f) Jelentős bauxitkészletekkel rendelkezik.  

g) Karsztbarlangokat találunk a területén. 

2. Középhegységi tájaink 
Melyik középhegységünkre ismersz a leírás alapján? Írd a táj megnevezése mellé a hozzá tartozó kép számát!

a) A vulkanikus kőzetekből álló hegység a Duna jobb partján terül el. Magaslatairól elénk tárul a Dunakanyar.

 táj:    kép: _____

b)  A főképp mészkőből álló hegység felszínén karsztformákat figyelhetünk meg. Keleti lábánál fekszik 
Miskolc. Magas mészkőszirtje például a Bálványos és az Istállós-kő. 

 táj:    kép: _____

c)  A vele azonos nevű tótól északra elterülő hegységben óidei gránitot találunk, amely helyenként a felszí-
nen is megjelenik ingókövek formájában. 

 táj:    kép: _____

d) A Dunazug-hegység legdélibb tagja, területének egy része a fővároshoz tartozik.

 táj:    kép: _____

1.

3.

2.

4.
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3. Térképen a Dunántúli-középhegység
a) Írd a tájak mellé a megfelelő számot, a tavak, a folyók és a városok mellé a megfelelő betűt!

 Keszthelyi-hegység: __ 

 Bakony: __ 

 Tapolcai-medence: __  

 Balaton-felvidék: __ 

 Vértes: __ 

 Gerecse: __ 

 Pilis: __ 

 Budai-hegység: __  

 Velencei-hegység: __ 

 Móri-árok: __

 Tatai-árok: __  

 Badacsony: __    Duna: __ Sárvíz: __ Balaton: __  Velencei-tó: __

  Zala: __ Veszprém: __ Velence: __  Tatabánya: __

b)  Karikázd be pirossal a mészkőhegységeket, barnával a gránitos hegységet, feketével pedig a bazaltsapkás 
tanúhegyet!

4. Térképen az Északi-középhegység
a)  Írd a tájak mellé a megfelelő számot, a folyók és városok mellé a megfelelő betűt!

 Aggteleki-karszt: __

 Borsodi-medence: __

 Börzsöny: __ 

 Bükk: __ 

 Cserehát: __

 Cserhát: __ 

 Gödöllői-dombság: __

 Kékes: __

 Mátra: __ 

 Nógrádi-medence: __  Duna: __ Tisza: __  Eger: __

 Tokaji (Zempléni)-hegység: __ Hernád: __ Zagyva: __ Miskolc: __

 Visegrádi-hegység: __  Sajó: __  

b) Karikázd be kékkel a vulkanikus eredetű, pirossal pedig a mészkőhegységeket!

I I I I I I I
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5. Egyedülálló kőzetfelszín az Északi-középhegységben 
Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Hol található Kazár? Írd le a település viszonylagos földrajzi fekvését! 

  

  

  

b)  Hol fekszik a kazári riolittufa-mező? Keresd meg a Google Föld felületén! Írd le a helyszín pontos földrajzi 
koordinátáit!

  

c) Miről nevezetes a település?  

d) Hogyan alakult ki az Északi-középhegységben a riolittufa?  

  

  

e) Mely külső erők pusztították le a talajt ezen a kőzetfelszínen?  

  

f) Melyik külső erő hozta létre a riolittufa jellegzetes formáit?  

g) A riolittufa mely tulajdonsága tette lehetővé a sajátos formakincs kialakulását? 

  

h) Hol van még Európában a kazárihoz hasonló felszíni képződmény? Nézz utána! 

  

Salgótarjántól nem messze, néhány kilométerre 
délkeleti irányban, a Medves-fennsík és a Mátra 
közti dombok rejtekében fekszik Kazár települése. 
Országos hírnevét a határában fellelhető, egye-
dülálló felszíni formakinccsel rendelkező riolittufa- 
mező alapozta meg. A területen a csapadék és az 
erős szél a talajt lepusztítva hozta létre a jellegzetes 
felszíni formakincset. Ahogy a puha riolittufa fel-
színre került, a lehulló csapadékvizek megkezdték 
a felszínformáló tevékenységüket. A lefolyó csapa-
dékvizek először keskeny, a lejtés irányában hosz-
szan elnyúló barázdákat vájnak ki, amelyek később 
több méter mély, bonyolult, sokszor ágas-bogasan 
elágazó eróziós árkokká mélyülnek. A riolittufa több helyen megtalálható az Északi-középhegység területén. 
Kialakulása a földtörténeti újidő miocén korában lezajlott robbanásos vulkáni tevékenységekhez köthető. 

(Forrás: https://pangea.blog.hu/2014/02/05/a_magyar_kappadokia – című írás nyomán)

MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA
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6. Térképes gyakorlás 
Mérd meg a Google Térkép felületén, hogy milyen messze van légvonalban a lakóhelyedtől a következő három 
hegy! Nézd meg a közúti távolságukat is internetes útvonaltervezővel!

a) Kékes:  légvonalban ______________ km,  közúton ______________ km

b) Kőris-hegy:  légvonalban ______________ km,  közúton ______________ km

c) Badacsony: légvonalban ______________ km,  közúton ______________ km

7. Ásványkincsek 
Melyik középhegységben bukkanhatunk a következő kőzetekre és ásványkincsekre? Egy-egy kőzethez, ásvány-
kincshez több tájat is írhatsz!

a) gránit:  

b) mészkő:  

c) andezit:  

d) bauxit:  

e) barnakőszén:  

f) vasérc:  

8. A bazaltsapkás tanúhegyek keletkezése 
Tedd sorrendbe a bazaltsapkás tanúhegyek keletkezését bemutató ábrákat! Írd a sorrendnek megfelelő szá-
mokat a négyzetekbe!

Középhegységeink
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14. Alföldi tájakon

1. Térképen a Kisalföld  
Írd a tájak mellé a megfelelő számot, a vízrajzi elemek mellé a megfelelő betűt!

 Csallóköz: __  Szigetköz: __  

 Fertő–Hanság-medence: __   Rábaköz: __

 Győri-medence: __  Fertő: __

 Komárom–esztergomi-síkság: __  Mosoni-Duna: __

 Marcal-medence: __  Rába: __

 Mosoni-síkság: __  Rábca: __

  Marcal: __

2. A Kisalföld éghajlata  
Húzd alá a megfelelő választ!

1) A Kisalföld a ________________________ fő tájegységünk.

 a) legszelesebb b) leghidegebb c) legcsapadékosabb

2) A Kisalföld területén az országos átlagnál nagyobb a(z) _____________

 a) felhőzöttség b) évi középhőmérséklet c) napsütéses órák száma.

3) A Kisalföldön a hazai tájakkal összehasonlítva jobban érvényesül a(z) _____________ hatása.

 a) sarki szél b) óceán c) passzátszél

3. Természeti adottságok és gazdálkodás  
Írd be a fogalmakat az összefüggéseket bemutató ábrába!

húsipar  bőséges csapadék  szarvasmarha-tenyésztés 
  takarmánynövény-termesztés  síkvidék  tejipar
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4. Az Alföld tájai 
a)  Írd a tájak mellé a megfelelő számot, a folyók mellé a megfelelő betűt!

Bodrogköz: __ Duna: __

Dráva-menti-síkság: __ Körös: __

Hajdúság: __ Maros: __

Hortobágy: __  Szamos: __

Jászság: __ Tisza: __ 

Körös–Maros köze: __ Zagyva: __

Mezőföld __

Nagykunság: __ 

Nyírség: __ 

Pesti-síkság: __

 
b) Karikázd be sárgával a lösszel borított tájakat, barnával a hordalékkúpokat, kékkel az ártéri területeket!

5. A Kisalföld és az Alföld 
Hasonlítsd össze a Kisalföldet és az Alföldet a táblázat kitöltésével!

Kisalföld Alföld

Fekvése

Keletkezése

Fő folyói

Nagy állóvize

Éghajlatának fő jellemzői
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15. Dombságok a Dunántúlon

1. Az Alpok és az Alpokalja tájai 
Írd a tájak mellé a megfelelő számot, a folyók mellé a megfelelő betűt!

Írott-kő: __

Kemeneshát: __

Kőszegi-hegység: __

Őrség: __

Soproni-hegység: __

Vasi-Hegyhát: __

Rába: __

Répce: __ 

Zala: __ 

 

2. Az Alpok és az Alpokalja tájai, jellemzőik 
Párosítsd a fogalmakat, jellemzőket a megfelelő tájjal! Írd a fogalom betűjelét a táj neve után! Egy tájhoz több 
megoldás is tartozhat. 

 A) Itt van a Dunántúl legmagasabb pontja.

 B) barnakőszén Kemeneshát:  _________

 C) kavicstakaró Kőszegi-hegység: _________

 D) palás kőzetek Őrség:  _________

 E) egykori mészkőbánya Soproni-hegység: _________

 F) szeres települések

3. Keresztül a Dunántúlon 
Utazz el gondolatban Kőszegről Mohácsra!
a)  Közlekedj autóval! Írd le, hogy mely utakon tudsz eljutni egyik városból a másikba, és közben milyen 

tájakon haladsz keresztül! Mennyi idő alatt érsz oda?

 útvonal:  

 érintett tájak:  

 utazási idő:  

b) Utazz vonattal! Keress a menetrendben megfelelő útvonalat! Írd le az utazás részleteit!

 indulás ideje: ____________________________ érkezés ideje: ______________________________

 átszállások száma: ________________________ utazási idő: ________________________________

1
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4. Az Alpok, az Alpokalja és a Dunántúli-dombvidék képeken 
Írd a tájak sorszámát a képekhez! 

1. Őrség  2. Mecsek  3. Kőszegi-hegység  4. Villányi-hegység

5. A Dunántúli-dombvidék tájai 
Írd a tájak mellé a megfelelő számot, a folyók mellé a megfelelő betűt!

 Baranyai-dombság: __

 Belső-Somogy: __

 Külső-Somogy: __

 Mecsek: __

 Szekszárdi-dombság: __ 

 Villányi-hegység: __ Dráva__

 Tolnai-dombság: __ Mura: __

 Zalai-dombság: __ Sió: __

 Zengő: __ Zala: __

6. Az Alpok, az Alpokalja és a Dunántúli-dombvidék 
Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A megoldás az Őrség központi városa.

 1. Táj az Alpokalján, nevét a határt őrző lakóiról kapta. 

 2. A Dunántúl legmagasabb pontja.

 3. Legdélebbi hegységünk névadó városa.

 4. A Dunántúli-dombvidék legmagasabb hegysége.

 5. A Balatont tápláló folyónk.

 6. A Mecsek legmagasabb csúcsa.

 7. Az atomerőművekben felhasználható energiahordozó.

 8. A Dél-Dunántúlon érezhető éghajlati hatás.

 9. A Dél-Dunántúl legnagyobb városa.

10. A Mecsek és a Villányi-hegység fő felépítő kőzete.

11. A Somogyi-dombságot északról határoló tavunk. 

12. Az Őrség „utcái”.

13.  Az Alpok egyik hegységének névadó városa  
a Fertő közelében.
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MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE ÉS TELEPÜLÉSEI

16. Települések Magyarországon 

1. Aprófalvak és tanyák elhelyezkedése 
Válaszolj a kérdésekre a térképek alapján!

a) Igaz-e, hogy a tanyák csak az Alföldön jellemzőek? Indokold a válaszodat!

 ___________, mert   .

b) Igaz-e, hogy hazánkban főleg a dombságokon találhatunk aprófalvakat? Indokold a válaszodat!

 ___________, mert   .

c) Nevezz meg három hazai tájat, amelyre jellemzőek az aprófalvak!

  

2. Térképen a nagyvárosok
a) Nevezd meg a térképen számokkal jelölt nagyvárosokat! 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

b) Karikázd be azokat a nagyvárosokat, amelyekhez agglomeráció kapcsolódik!
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3. Különböző településtípusok jellemzői
Írd a településtípusok jellemzőinek számát a halmazábra megfelelő helyére!

  1. Néha csak egyetlen család lakja.
  2. Gyakran megszervezik a helyi közösségi közlekedést. 
  3. Családi házas beépítés jellemzi.
  4. Sok település képét lakótelepek alakítják. 
  5. Sokrétű szerepkörrel rendelkezik. 
  6. Sok helyütt hiányoznak a közüzemi szolgáltatások. 
  7. A lakók viszonylag jól ismerik egymást.
  8. Sokan foglalkoznak mezőgazdasággal. 
  9. Külterületen helyezkedik el.
 10. Állandó település.
 11. Van út mentén fekvő, elnyúlt alaprajzú változata.
 12. Szórványtelepülés.

4. Településeink jellemzői
Karikázd be az igaz állítások betűjelét! Tedd igazzá a valótlan állításokat!

A) Minden tanyán van elektromos áram.

  

B) Hazánk legtöbb települése kisváros.

  

C) A falvak lakóinak többsége saját településén dolgozik.

  

D)  A kis településeken élők életkörülményeit és munkalehetőségeit is javítani tudja az internetes szolgál-
tatások terjedése. 

  

E) A kiemelt szerepkörű városok közé tartoznak például az üdülővárosok.

  

5. Településekkel összefüggő fogalmak
Nevezd meg a leírásokban szereplő fogalmakat!

a)  Társadalmi feladatok, amelyeket a városok nyújtanak saját és környékük népessége számára: 

  

b) A települések egymás közti kapcsolatrendszerének összessége:  

c)  A központi várost körbeölelő településtömörülés, amely a várossal szoros kapcsolatban van: 

  

d) 200 főnél kisebb népességű falu:  

e) A települések beépített, lakóházakból és a körülöttük lévő telkekből, utcákból álló része:  

  

f)  Egy csoportos település külterületén elhelyezkedő, főként mezőgazdasági szerepkörű szórványtelepülés: 

 

Települések Magyarországon 

tanya

falu

város
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MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE ÉS TELEPÜLÉSEI

1. Műemlékek, látnivalók Budapesten
Mely épületet, teret vagy szobrot látod a képeken? Írd a nevüket a képek alá!

 

 

2. Kulturális és tudományos élet, fürdők a fővárosban
Sorolj fel az alábbi intézménytípusokhoz három-három budapesti példát!

Színházak:  

 

Múzeumok:  

 

Egyetemek:  

 

Gyógyfürdők:  

 

3. Dunai hidak Budapesten
Állítsd sorrendbe a hidakat (1–7.) északról dél felé haladva! A sorszámokat írd a körökbe!

Rákóczi híd      Lánchíd      Erzsébet híd      Megyeri híd      Szabadság híd      Margit híd      Árpád híd

       

1. 2. 3.

4. 5. 6.

17. Fővárosunk, Budapest 
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A MI TELEPÜLÉSÜNKFővárosunk, Budapest

4. Budapest és környéke 
Melyek Budapest különböző területeinek és agglomerációjának fő jellemzői? Írd a táblázat megfelelő helyére 
a jellemzők sorszámát! Egy számot több helyre is beírhatsz.

Belváros Belső kerületek Külső kerületek Agglomeráció

1. lakótelepek  2. gyárak, raktárak  3. kormányzati intézmények  4. körfolyosós bérházak 
 5. színházak, koncerttermek  6. családi házas beépítettség  7. növekvő népesség  

 8. magas az ingázók aránya  9. felújított régi, történelmi városrészek  10. kiterjedt lakóparkok

5. Népességnövekedés az agglomerációban 
Válaszolj a kérdésekre a diagram és a szemelvény alapján!

a)  Mely települések lakosságszáma növekedett a legtöbb fővel a budapesti agglomerációban? Sorold fel az első hármat! 

 1. ___________________________  2. ___________________________  3. ___________________________

b) Melyik település népessége nőtt arányaiban a legnagyobb mértékben?

  

c) Milyen kapcsolat lehet a főváros és az agglomerációjában fekvő települések lakosságszám-változása között? 

  

  

d) Milyen tényezőkkel indokolja a szemelvény írója az agglomeráció településeinek népességnövekedését?
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Legnagyobb lakosságnövekedést elért települések és Budapest népességváltozása 2019. 01. 01. és 2020. 01. 01. között

(fő)

Tovább gyarapodott a budapesti agglomeráció lélekszáma
A Budapest környékén lévő települések taroltak: az ország összes települése közül ezekben nőtt a legjelentő-
sebben az ott lakók száma 2019-ben. Az agglomerációs települések vonzó célpontok a lakáspiacon, részben 
azért, mert az ottani ingatlan- és telekárak alacsonyabbak, mint a fővárosban. Továbbá több a zöldterület, 
valamint a házfelújításokra alkalmas ingatlanok száma is magasabb, ami vonzóbbá teheti ezeket a telepü-
léseket. Az agglomerációs települések népességszámának gyarapodásában szerepe van az utóbbi években 
látott lakásépítési boomnak és a budapesti árrobbanásnak is. Nagyon sokan vágtak bele ugyanis családi 
vagy ikerház építésébe az állami támogatások miatt. (Forrás: https://forbes.hu alapján)
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MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE ÉS TELEPÜLÉSEI

18–19. Magyarország népessége 

1. Népesedéssel összefüggő fogalmak
Párosítsd a fogalmakat a leírásukkal! Írd a táblázatba a leírások sorszámát a fogalmak betűjeléhez! Nincs 
mindegyik fogalomnak párja.

 A) Belföldi vándorlás D) Nemzetközi vándorlás
 B) Korfa E) Születéskor várható átlagos élettartam
 C) Ingázás F) Természetes szaporodás

 1. Egy társadalom nemek és korcsoportok szerinti tagolódását bemutató diagram.
 2. Az élveszületések és a halálozások különbsége egy adott időszakban.
 3. Megmutatja, hogy egy adott évben születettek várhatóan átlagosan mennyi ideig élnek.
 4. Egy ország határain belül megvalósuló vándorlás.
 5. Országok közötti vándorlás.

A B C D E F

2. Gyermekvállalási kedv
Karikázd be a felsoroltak közül azokat a tényezőket, amelyek nagy valószínűséggel befolyásolják a családok 
gyermekvállalási hajlandóságát!

jövedelmi helyzet      lakáskörülmények      iskolai végzettség

lakóhely településtípusa      a település népességszáma      születéskor várható átlagos élettartam

családi háttér     az ipari termelés mértéke

3. A népesség mozgása
Írj három okot, amely belföldi vándorlásra késztethet egy családot!

 

 

 

4. Nemzetiségek, vallások
Írj I betűt az igaz, H betűt a hamis állítások mögé!

1. Magyarország lakosságának több mint fele római katolikus vallású.  

2. Az evangélikus egyház hazai központja Debrecen.  

3. Hazánkban 13 nemzetiség tagjai élnek.  

4. A cigányság (romák) után a második legnépesebb nemzetiség hazánkban a német.  

5. A magyarországi zsidóság tagjai legnagyobb számban Budapesten élnek.  

6. A magyarországi szlovákok legnépesebb közösségeit Észak-Magyarországon találjuk.  

7. A görögkatolikus hívek többségében Északkelet-Magyarországon élnek.  
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5. Nemzetiségek Magyarországon
Nézz utána, hogy mely nemzetiségekhez köthetők az alábbi fogalmak, helyek!

Ando Drom:  _____________________________  busójárás:  

Szentendre:  ______________________________  Beloiannisz:  

Vendvidék:  ______________________________  lovári nyelv:  

6. A népesség iskolázottsága
Olvasd el a szemelvényt, és oldd meg a feladatokat!

a) Készíts kördiagramot a 7 éves és annál idősebb magyar népesség 2016. évi iskolázottsági adataiból! 

b)  Magyarázd meg, hogy miért van jelentőségük az iskolázottsági adatoknak a népesség foglalkoztatási hely-
zete szempontjából!

  

  

Magyarország népessége

A rendszerváltozás utáni időszakban megnégyszereződött a szakmunkás- és szakiskolai oklevéllel rendel- 
kezők aránya a magyar népességen belül, az érettségi bizonyítványt szerzőké megháromszorozódott, a dip-
lomás lakosság aránya pedig mintegy meghatszorozódott. 
2016. október 1-jén, a mikrocenzus* időpontjában a 7 éves és annál idősebb hazai népesség kb. 19%-a volt 
diplomás, kb. 29%-ának érettségi volt a legmagasabb iskolai végzettsége, kb. 19%-a pedig szakmunkás- vagy 
szakiskolai oklevéllel rendelkezett. Kb. 22%-uk a 8. évfolyam elvégzése után fejezte be iskolai tanulmányait.  
Az alapfokú végzettséggel nem rendelkezők (11%) többsége a mikrocenzus időpontjában általános iskolába járt.

(Forrás: KSH, Mikrocenzus 2016., Iskolázottsági adatok)

*  A mikrocenzus egy népszámlálási célú kisebb összeírás („kis népszámlálás”), amely a társadalmi folyamatokat követi nyomon 
mintavételes felméréssel. Általában tízévente tartják, a „nagy” népszámlálások közötti időszakban szokták lebonyolítani.
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MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA, NÉPESSÉGE ÉS TELEPÜLÉSEI

20.  Magyarország természetföldrajza, 
népessége és települései – Összefoglalás 

1. Melyik a kakukktojás? 
Keresd meg a felsoroltak között a kakukktojást! Indokold a választásodat!

a) Miskolc, Győr, Komárom, Kecskemét, Zalaegerszeg

 Kakukktojás:  

 Indoklás:  

b) Maros, Zagyva, Bodrog, Szamos, Rába

 Kakukktojás:  

 Indoklás:  

c) Mecsek, Mátra, Aggteleki-karszt, Börzsöny, Cserhát

 Kakukktojás:  

 Indoklás:  

d) német, francia, cigány (roma), szlovák, román

 Kakukktojás:  

 Indoklás:  

2. Melyik nagyobb?
Írd a négyzetekbe a megfelelő relációs jelet!

  Budapest kerületeinek száma  Magyarország vármegyéinek száma

  megyei jogú városok száma  vármegyeszékhelyek száma

  Miskolc népességszáma  Debrecen népességszáma

  a magyarországi németek száma  a magyarországi szlovákok száma

  az evangélikus hívők száma Magyarországon  a református hívők száma Magyarországon

  a Tisza magyarországi szakasza  a Duna magyarországi szakasza

  a Mecsek legmagasabb pontja  a Pilis legmagasabb pontja

3. Ásványkincsek és lelőhelyeik
Írd a felsorolt ásványkincsek alá a jellemző lelőhelyüket! Karikázd be azokat az ásványkincseket, amelyeket 
napjainkban is bányásznak!

kőolaj feketekőszén uránérc lignit bauxit
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Magyarország természetföldrajza, népessége és települései – Összefoglalás

4. Nagytájaink jellemzői
Hasonlítsd össze a megadott szempontok alapján a Kisalföldet és az Északi-középhegységet!

Kisalföld Északi-középhegység

Jellemző domborzati 
formák

Kialakulása

Fő folyói

Éghajlatának 
jellegzetességei

Fő ásványkincsek

Jellemző termesz- 
tett növények

Legnépesebb város

Jellemző 
településtípus

Nemzeti parkok

5. Budapest 
Írj egy-egy igaz megállapítást a budapesti életről a megadott kifejezések alapján!

a) belváros:  

  

  

  

b) kerékpárutak:  

  

  

  

c) szolgáltatások:  

  

d) kulturális élet:  
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MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA

21. Mezőgazdaság és élelmiszeripar

1. A gazdaság jellemzői
Egészítsd ki az alábbi szövegrészt a felsorolt kifejezésekkel! Írd sorszámukat a megfelelő négyzetbe!

1. természeti     2. bányászat     3. talaj     4. állattenyésztés     5. növénytermesztés     6. termelési eszközök

A gazdaság működését sokféle adottság határozza meg. Egy fejlett gazdaság jó működéséhez szükségesek 

a korszerű  (pl. berendezések) és a jól képzett munkaerő. A mezőgazdaság esetében a  adottságok 

közé tartoznak többek között az éghajlat, a domborzat, a , az energiahordozók és a vízkészlet. A me-

zőgazdaság a  révén zöldségeket, gyümölcsöket és nyersanyagokat (pl. búza) állít elő. Szintén a mező-

gazdaság része az , az erdőgazdálkodás és a halászat. Az ipar egyik fontos területe a , mely a nyers-

anyagokat (pl. kőolaj, vasérc) hozza felszínre. Ezekből a feldolgozóipar gyárt félkész vagy késztermékeket.

2. Területhasználat
Válaszolj a kérdésekre az ábra tanulmányozása után!

a)  Mely művelési ághoz tartozó földterület nőtt kétszeresé-
re hazánkban 2010 és 2020 között?  

  

b)  Mely növények termesztése jellemző a magyarországi 
szántóföldeken? Sorolj fel négyet! 

  

c)  Mi az oka a szántóterületek magas arányának hazánk-
ban?  

  

3. Hungarikumok
Fejtsd meg a hungarikumokkal kapcsolatos rejt-
vényt!

1.  A legenda szerint a cukrászinas véletlenül 
porcukrot hintett a vajba só helyett. A mes-
ter finomnak találta a masszát, és megalkot-
ta belőle ezt a csokoládékrémes, karamellte-
tejű édességet.

2.  A Hortobágyon legelő, szürke, nagy testű pa- 
tás állat (hungarikum).

3. Téltemető, tavaszváró ünnep Mohácson. 

4.  Görcsoldó, epehajtó hatású gyógynövény, 
mely főként az alföldi szikes területekre jel-
lemző.
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A használt terület átlagos mérete művelési áganként
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4. Export-import 
Tanulmányozd az ábrákat, majd válaszolj a kérdésekre!

A mezőgazdasági eredetű termékek külkereskedelmének megoszlása főbb árufajták szerint, 2019

a) Melyek az élelmiszer-gazdasághoz kapcsolódó fő kiviteli cikkeink? Sorolj fel hármat!

  

b) Melyek az élelmiszer-gazdasághoz kapcsolódó fő behozatali cikkeink? Sorolj fel hármat!

  

5. Élelmiszeripari export-import 
Válaszolj a kérdésekre a 2019-es évre vonatkozó táblázat adatainak felhasználásával!

Ország Export (milliárd Ft) Import (milliárd Ft) Külkereskedelmi mérleg

Olaszország 321 114
Szlovákia 149 184
Németország 436 399
Ausztria 251 149
Románia 348 100
Hollandia 135 149
Csehország 131 118
Lengyelország 150 276

a)  Mekkora az adott országokkal folytatott élelmiszer-külkereskedelmi mérlegünk? 

b) Melyik három országba exportálunk a legnagyobb értékben élelmiszereket?

  

c) Melyik országból importáljuk a legnagyobb értékben az élelmiszereket? 

  

d) Mely országok felé negatív az élelmiszer-kereskedelmi mérlegünk?

  

e) Mekkora többletünk keletkezik a következő két országgal folytatott élelmiszer-kereskedelemből?

 Olaszország: _________________________  Románia:  

Gabona és gabonakészítmények
Állati takarmány (gabona nélkül)
Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs
Állati és növényi olaj, zsír és viasz
Egyéb

Hús és húskészítmény
Zöldségféle és gyümölcs
Ital és dohány
Tejtermék és tojás

Export

Gabona és gabonakészítmények
Állati takarmány (gabona nélkül)
Kávé, tea, kakaó, fűszer Állati és növényi eredetű

nyersanyagEgyéb

Hús és húskészítményZöldségféle és gyümölcs
Ital és dohány
Tejtermék és tojás

Import

Mezőgazdaság és élelmiszeripar
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MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA

22.  Energiagazdaság 1.:  
Nem megújuló energiaforrások

1. Energiaforrásaink
Csoportosítsd a nem megújuló és a megújuló energiaforrások jellemzőit! Írd az állítások számát a halmazáb-
ra megfelelő helyére!

 1. A természetben megtalálhatók.
 2. Elsődleges energiahordozók.
 3.  Ide sorolhatók a széntüzelésű erőművekben 

használt energiaforrások.
 4.  A bennük rejlő energia villamos energiává,  

hőenergiává alakítható.

2. Nem megújuló energiahordozók 
Egészítsd ki az alábbi táblázat hiányos részeit!

Elsődleges  
energiahordozók kőszén kőolaj, földgáz uránérc

Keletkezése 
(miből, milyen 
körülmények 
között)

Előnyök

Hátrányok

Erőmű 
(hazai példa) 

Nem megújuló energia-
források

Megújuló energiaforrások

5.  Felhasználásuk általában alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással jár. 

6.  Egyik típusa a Napból érkező sugárzást 
alakítja át villamos energiává.

7. Ide tartozik a kőolaj és a földgáz is. 
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22.  Energiagazdaság 1.:  
Nem megújuló energiaforrások 3. Mátrai Erőmű

A Mátrai Erőmű hazánk egyik lignitre alapozott erőműve. A tüzelőanyagot a visontai és a bükkábrányi 
külfejtéses bányákból szállítják az erőműbe.

a) Melyik elsődleges energiahordozó egyik fajtája a lignit?  

b) A műholdképek különböző időpontokban ábrázolják a bükkábrányi külfejtés területét.

  Rajzold körbe Bükkábrány települést a műholdképeken!

  Hogyan változott 2005-höz képest a külszíni lignitbányászat területe? 

  

  A képek melyik része bizonyítja a lignitbányászat területének változását? Karikázd be pirossal!

c) Milyen környezeti problémákat okozhat a külszíni fejtés? 

  

d) Hogyan kíván hozzájárulni az erőmű a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez? Nézz utána!

  

4. A közvetlen energiafelhasználás különböző területek szerint

Válaszolj a kérdésekre a diagram alapján! 

a)  Hány százalékát használta fel az energiának 2017-ben

 a lakosság? _____________ a közlekedés? _____________ 

 az ipar? ________________ a kereskedelem? ___________ a mezőgazdaság? _____________

b)  Hol növekedett az energiafelhasználás legnagyobb mértékben 1995-höz képest?
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Energiagazdaság 1.: Nem megújuló energiaforrások
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MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA

1. Megújuló energiaforrások Magyarországon 
Az ábra a megújuló energiaforrásokból termelt energia megoszlását mutatja petajoule-ban. 
Igazak vagy hamisak az ábrára vonatkozó állítások? Írj I vagy H betűt az állítások után!

 1. A legnagyobb arányban használt megújuló energiaforrás hazánkban a geotermikus energia.  

 2. A bioüzemanyagok felhasználása Magyarországon 2007 óta növekszik.  

 3. A megújuló energiaforrások felhasználásának mértéke 2007–2017 között nem nőtt hazánkban.  

 4. A biomassza-alapú energiatermelés hazánkban 2008-tól 2017-ig 36%-kal növekedett.  

 5. A geotermikus energiatermelés mértéke 2014-ben visszaesett Magyarországon.  

 6. A vízerőművek szerepe az ábrázolt időszakban jelentős mértékben nőtt hazánkban.  

2. Megújuló energia – projekt. Újságot írunk!
a)  Alakítsatok ki hatfős csoportokat, és válasszatok egy megújuló energiaforrást, amelyet az újságban bemu-

tattok!

23.  Energiagazdaság 2.:  
Megújuló energiaforrások
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VízKommunális hulladék megújuló része

Kedves Diákok! 
Magyarország természeti értékeinek védelme érdekében pályázatot hirdetünk:  

Mutassátok be, hogy lakóhelyetek fenntarthatóságának érdekében milyen 
energiaellátást javasoltok! Készítsétek el az ENERGIAKALAND újság egy számát! 

A pályaműveket a következő témákban várjuk az alábbi szempontok alapján:

SZÉLENERGIA ♦ NAPENERGIA ♦ GEOTERMIKUS ENERGIA ♦ VÍZENERGIA
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b) Döntsétek el, melyik csapattag melyik rovatért felelős!

 Címlap  Röviden az energiaforrásról  Az energiaforrás hasznosításának története
 Mit tehetsz te?  Az energiaforrás felhasználásának előnyei és hátrányai  Kulturális rovat

c) Találjatok ki csapatnevet (pl. BioLEGEK)! Jelenítsétek meg azt az újság címlapján is!

d) Gyűjtsetek anyagokat az interneten!

e) Készítsétek el a saját lapszámotokat a bemutatandó energiaforrásról az alábbi minta alapján!

Címlap Röviden az energiaforrásról Az energiaforrás  
hasznosításának története

Biogáz – energia az olaj után 

A biogáz szerves anyagok  
lebomlása során keletkezik.  
Melyek lehetnek ezek? 
Kik a lebontók?   
És mit bontanak le? …

A biogáz törté-
nete több év-
százados, sőt 
azt is mond-
hatjuk, több 
évezredes. 

Írásos emlékek 
találhatók ar-
ról, hogy Asszí-
riában az i. e. 
10. században 
és Perzsiában 
a 16. század-
ban biogázt

használtak a 
fürdővíz me-
legítésére.

Van Helmont a 
17. században 
felfedezte, 
hogy gyúlékony 
gáz nyerhető 
bomló szerves 
anyagból.

Shirley fedezte 
fel 1677-ben a 
mocsárgázt.

 Tervezz egy képet a címlapra!

 Fogalmazz meg egy szlogent!

  Tervezd meg a csapatnév meg-
jelenítését a címlapon!

  Mutasd be röviden a válasz-
tott energiaforrást!

  Rajzolj hozzá képet vagy ke-
ress egyet!

  Magyarországon hol haszno-
sítják ezt az energiaforrást? 
Nézz utána!

  Mutasd be az energiaforrás 
hasznosításának történetét! 

  Készíts rövid összefoglalót a 
cikkedből! Emelj ki egy érdekes 
gondolatot!

Mit tehetsz te? Az energiaforrás felhasználásá-
nak előnyei és hátrányai

Kulturális rovat

Biogáz házilag?
Biogáz reaktor egy családi 
házban? Nézz utána!

ELŐNYÖK
Csökken                
az üvegház-          
hatást okozó   
gázok kibo-
csátása

HÁTRÁNYOK
Hosszú meg-
térülési idő
…
…
…

A LEGNAGYOBB BIOGÁZ

Biogáz mindhalálig

  Keress a témához kapcsolódó 
érdekességeket!

  Gyűjtsd össze az adott ener-
giaforrás hasznosításának 
előnyeit és hátrányait! 

  Cseréld le ismert filmcímek, 
zeneszámok egy-egy szavát az 
általad bemutatott energiafor-
rás nevére! 

23.  Energiagazdaság 2.:  
Megújuló energiaforrások

Energiagazdaság 2.: Megújuló energiaforrások

A biogáz története
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MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA

24. Az ipar és környezeti hatásai

1. A magyar gazdaság húzóágazatai
a)  Párosítsd a megadott cégeket a hozzájuk tartozó tevékenységgel! Írd a vállalatok számát a táblázat meg-

felelő részébe!

1. Opel  2. Continental  3. Tungsram  4. Audi  5. TEVA 
 6. Suzuki  7. Mercedes  8. Flex  9. Bosch  10. Mol

Járműgyártás Elektronikai ipar Vegyipar

b) Párosítsd a cégeket magyarországi telephelyükkel! Töltsd ki a táblázatot!

  1. Opel A) Miskolc
  2. Continental  B) Esztergom
  3. Tungsram C) Zalaegerszeg
  4. Audi D) Nagykanizsa
  5. TEVA E) Százhalombatta
  6. Suzuki F) Kecskemét
  7. Mercedes G) Szentgotthárd
  8. Flex H) Makó
  9. Bosch I) Győr
 10. Mol J) Debrecen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

c) Írd a számokhoz a hozzájuk tartozó település nevét a térkép alapján!

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

 10.  

. . .

. . . . .

1
2

3

4 5

6

7

8

9

10
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2. Magyarország ipara
Elemezd az ábrát! Válaszolj a kérdésekre!

a) Melyek az ország gazdaságának húzóágazatai? 

  

b) Melyik ágazatban nőtt a legnagyobb arányban a termelés értéke 2017-hez képest? 

  

c) Melyik ágazatban volt a legnagyobb értékű a növekedés?  

3. Ipar és környezetvédelem
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írj I vagy H betűt az állítások után!

1.  A bányászat, az építőipar, a villamosenergia-ellátás és a feldolgozóipar  
egyaránt hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához. 

2. A zöldmezős beruházás olyan ipari vállalkozás, amely egy korábbi ipari területen jön létre. 

3.  A növényvédő és gyomirtó szerek, műanyagok, robbanóanyagok, mosószerek,  
festékek, kozmetikumok gyártása során sok szennyező anyag keletkezik. 

4. A vegyipari cégeknek szigorú környezetvédelmi előírásokat kell betartaniuk. 

5. Az ipari termelés környezetterhelése a termékek papírba csomagolásával csökkenthető. 

6.  A vegyipari ágazatok többsége nem nyersanyag- és energiaigényes,  
így kevéssé hat a környezetre. 

Az ipar és környezeti hatásai

2017 2020

20 000 00015 000 00010 000 0005 000 0000

Az ipari termelés értéke ágazatok szerint (folyó áron, millió Ft)

Bányászat

Vegyi anyag, termék gyártása

Fafeldolgozás, papírtermék gyártása,
nyomdai tevékenység

Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása

Járműgyártás

Gép, gépi berendezés gyártása

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 

Gumi, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 

Gyógyszergyártás
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25. Infrastruktúra

1. Szolgáltatások fajtái
Mely szolgáltatásokhoz kapcsolódnak az egyes állítások?  

a)  Az ország vasútvonalainak fejlesztése segíti a szomszédos országok és Magyarország közötti áru- és 

személyszállítás mértékének növekedését.   

b) A csatornahálózat fejlesztése sok településen európai uniós támogatással valósult meg.

  

c) A magyar háztartások majdnem háromnegyede a televízióból értesül a hírekről.

  

d) Az új Duna-hidak megépítésének kiemelt célja a fővároson átmenő hatalmas forgalom mérséklése.

  

2. Hogyan szállítsam? 
Ajánlj szállítási lehetőségeket a következő célokhoz! Indokold meg az ajánlatodat!

a) Több tonna búzát szeretnék autópályán szállítani Győrből Esztergomba.

  

  

b) Dunaföldvárról a budapesti piacra vinnék hajóval 200 kg friss halat. 

  

  

c) 50 láda fűszerpaprikát vinnék közúton Szegedről Kecskemétre. 

  

  

d) A gépjárműalkatrészekkel teli konténereket hajón és vasúton Oroszországba szeretném szállítani. 

  

  

e) Egy háromfős baráti társaságot szeretnék elszállítani Kecskemétről Siófokra. 

  

  

f) Zalaegerszeg környékéről szeretnék kőolajat szállítani Százhalombattára. 
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3. Autópályák
Mely országokkal kötik össze hazánkat a következő autópályák?

Autópálya Ország Autópálya Ország

M1 M15

M3 M30

M5 M43

M6 M71

M7

4. Főutak és határátkelőhelyek 
Tanulmányozd az alábbi térképet! Használd az atlaszod és az internetet!
Írd be a táblázatba a határátkelőhelyek számát és a szomszédos országok nevét! 

Határátkelőhely Szomszédos ország Határátkelőhely Szomszédos ország

 Balassagyarmat  Komárom

 Barcs  Letenye

 Gyula  Ártánd

 Hegyeshalom  Röszke

 Hercegszántó  Záhony

M31

M30

M25

M70
M76

M44

M43

M60

M35

M86

M80

M85

M15

M19

M0

M1
M2 M3

M3

8 M4 M4

M5M6

M9

M8M7

Budapest

Győr

Veszprém

Székesfehérvár

Pécs

Szekszárd
Kaposvár

Kecskemét
Zalaegerszeg

Szombathely

Szeged

Debrecen

Szolnok

Békéscsaba

Miskolc

Salgótarján NyíregyházaEger1 2

3

4

5

6

7
89

10

Infrastruktúra
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26. Kutatás-fejlesztés, kereskedelem

1. Híres magyar feltalálók
Kinek mit köszönhetünk? Írd a hiányzó fogalmakat, neveket a rejtvény megfelelő helyére!

 1. Az anyák megmentője: Semmelweis … .

 2. Irinyi János találmánya: … .

 3. Galamb József nevéhez fűződik a … T-modell fejlesztése.

 4. A bűvös kocka feltalálója: Ifj. … Ernő.

 5. A világon elsőként állított elő C-vitamint: Szent-Györgyi … .

 6. A golyóstoll feltalálója: … László. 

 7. A villanymozdony feltalálója: … Kálmán.

 8. Nevéhez kötődik a hologram feltalálása: Gábor … .

 9. Csonka Jánossal együtt a porlasztó kifejlesztője: … Donát.

10.  Mérnök, a telefonhírmondó és telefonközpont 
kifejlesztője, … Tivadar.

2. Innovációk napjainkban
Olvasd el a következő szövegrészeket! Nézz utána, milyen innováció fűződik a szemelvényekben szereplő 
személyekhez!

 
 

 

 

Mészáros Dávid, a Smartkas agrártech startup alapítója és vezetője is bekerült az amerikai Forbes 30 Under  
30 listájára. A fiatal cégvezető egy magyar hírportálnak beszélt arról, hogyan jutott el odáig, hogy pár hónap 
alatt már királyi családokkal tárgyal cége innovatív mezőgazdasági megoldásairól.

„Különleges képességekkel nem rendelkezem. Inkább kitartó és szorgalmas vagyok, olyan, aki a körülmények  
hatására jobban kapaszkodik, mint a többiek” – mondja Karikó Katalin.

 „Ezzel az eredménnyel új tudomány, a vizuális rehabilitáció született” – mondta Roska Botond, a bázeli Moleku-
láris és Klinikai Szemészeti Intézet (IOB) alapító igazgatója és a Bázeli Egyetem professzora.

1 2

3

4

5 6

7 8

9

10
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3. Kutatás-fejlesztés Magyarországon
Elemezd a térképet! Válaszolj a kérdésekre a térkép alapján!   

a) Melyik három vármegyében a legalacsonyabb a K+F területén dolgozó kutatók aránya? 

 1. ________________________    2. ________________________    3. ________________________

b) Melyik három vármegyében a legmagasabb a K+F területén dolgozó kutatók aránya? Írd be a táblázatba!

c) Mekkora értékek közé esik a K+F ráfordítás összege ezekben a vármegyékben? Írd be a táblázatba!

Legmagasabb a K+F területén dolgozó kutatók aránya 
(vármegye)

K+F ráfordítás összege
(millió forint)

1.

2.

3.

4. Kereskedelem
Miért előnyös a kombinált szállítás? Fogalmazd meg mondatokban a következő szavak felhasználásával: 
környezetvédelem, terhelés, költségek, vízi út, vasút, közút!

 

 

 

 

56–100

100–200

200–411

Kutatók aránya
Segédszemélyzet aránya
Egyéb személyzet aránya

K+F-ráfordítás
(millió Ft)

Kutatás-fejlesztés, kereskedelem

1 2

3

4

5 6

7 8

9

10
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27. Turizmus

1. Az idegenforgalom előnyei, hátrányai
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írj I vagy H betűt az állítások mögé!

a) Az idegenforgalomból származik a hazai GDP legnagyobb része. 

b) A turizmusnak nincsenek kedvezőtlen helyi hatásai. 

c) Az idegenforgalom az elmaradottabb térségek fejlődését, fejlesztését is segítheti. 

d) Az infrastruktúra fejlesztése nem befolyásolja a turizmus minőségét, a látogatók számát. 

e) Egyes turizmus típusok csak bizonyos évszakokra jellemzőek. 

f)  Az idegenforgalmi központokban (pl. Balaton, Tisza-tó) sok munkaerőre van szükség  
(pl. szakácsokra, pincérekre). 

g)  Rendszeresen előfordul, hogy a turisták nagy mennyiségű szemetet   
(pl. műanyag palackokat, konzervdobozokat) szórnak el egy-egy pihenőhelyen.

2. Kirándulás szervezése
Szervezz egy egynapos kirándulást egy külföldi barátod számára! Térj ki a programokra, az utazás módjára, 
az étkezés helyszínére, pihenőidő beiktatására!

 

 

 

 

 

3. Települések, területek vonzereje
Írd a leírások mellé a turizmus típusát! 

Leírás Turizmus típusa

Sári régóta meg szeretné nézni a gyulai várat.

Hédi élsportoló, minden nyáron részt vesz Hévízen az egész-
ségmegőrző programokon.
Józsi alig várja, hogy kipróbálhassa a hajdúszoboszlói vízi-
csúszdát.
Csodálatos! Milyen gyönyörű a látkép a Balatonra az Arany-
ház gejzírkúpról Tihanyban!
Európa egyik legnagyobb zsinagógájában járunk, Szegeden.

Luca minden évben elutazik a Művészetek Völgye fesztiválra.

Sándor Budapestre utazik az Éghajlat változása nevű klíma-
rendezvényre.
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4. Honnan érkeznek a külföldi turisták? 
Elemezd a térképvázlatot, és válaszolj a kérdésekre!

a) Melyik turisztikai régióba látogat a legtöbb szlovák turista?  

b) Melyik a legnépszerűbb turisztikai régióba az amerikaiak körében? 

  

c)  Melyik ország lakói körében különösen kedvelt a Balaton és környéke turisztikai régió?

  

5. Látnivalók Magyarországon 
Mely nevezetességek láthatók a képeken? Írd a fotók alá! 

 

 

Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

Balaton

Közép-
DunántúlNyugat-

Dunántúl

897

851
204

316
62 58

366
190105

81 44 17

10888
751684

14012070

63 61 29

755

152 149

717605
Észak-
AlföldTisza-tó

       Észak-
Magyarország

Budapest–
Közép-Duna-

vidék Észak-
Alföld

A hazánkba több napra érkező
külföldiek száma turisztikai régiónként
a legjelentősebb küldő országok szerint
2019-ben (ezer utazás)

Ausztria

Lengyelország

Németország

Románia

Szerbia

Szlovákia

Ukrajna

Bulgária

USA

Egyesült KirályságDél-Alföld
Dél-Dunántúl

Balaton

Közép-
DunántúlNyugat-

Dunántúl

897

851
204

316
62 58

366
190105

81 44 17

10888
751684

14012070

63 61 29

755

152 149

717605
Észak-
AlföldTisza-tó

       Észak-
Magyarország

Budapest–
Közép-Duna-

vidék Észak-
Alföld

A hazánkba több napra érkező
külföldiek száma turisztikai régiónként
a legjelentősebb küldő országok szerint
2019-ben (ezer utazás)

Ausztria

Lengyelország

Németország

Románia

Szerbia

Szlovákia

Ukrajna

Bulgária

USA

Egyesült Királyság

Turizmus

1.
2. 3.

4.
5. 6.
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28–29. Régiók

1. A tervezési-statisztikai régiók elhelyezkedése
a) Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelzett régiókat! 

1. 5.

2. 6

3. 7.

4. 8.

b) Mely vármegyék tartoznak az egyes régiókhoz? Sorold fel!

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

1
2

3

4

5
6

7 8
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2. Régiók 
Mely régiókról (a–g) van szó? Írd a nevüket a leírások utáni vonalra!

a)  Hazánk legfejlettebb régiója. Az egy főre jutó GDP értéke a hazai átlagot jelentősen meghaladja.  
Érdekessége, hogy egyetlen település alkotja, és innen indulnak hazánk fő közúti útjai, vasútvonalai is. 

  

b)  Az egy főre jutó GDP értéke jóval az országos átlag alatt van. Sok szántó, nagy fokú erdősültség jellemzi. 
Jelentős a mezőgazdasági szerepe. Itt van az ország egyik híres porcelángyára, a Zsolnay gyár. 

  

c)  Az egy főre jutó GDP értéke hazánkban itt a második legalacsonyabb. Hegyvidéki része aprófalvas, a déli 
peremén viszont óriás falvak vannak. A régiók közül itt van a legtöbb erdő. A régió borára a „királyok 
bora” nevet használják, világhírű. 

  

d)  Az ország 2. legfejlettebb régiója. Itt a legmagasabb a települések száma. Itt a legkisebb mértékű a munka- 
nélküliség. Egyik gyárában Audi gépjárművek készülnek. 

  

e)  Az egy főre jutó GDP értéke ebben a régióban a legalacsonyabb. A régióban viszonylag kevés település 
van, de közülük sok a város. Az országos átlagnál nagyobb a mezőgazdaság szerepe, itt a legmagasabb  
a munkanélküliek aránya. A régió központjában szervezik meg az ország híres virágkarneválját. 

  

f)  Kimondottan kevés település van a régióban, de ezek között sok a város, a városi lakosság aránya igen 
magas. A szántók aránya itt a legmagasabb az országban, az erdő kevés. Itt a legnagyobb az országban  
a mezőgazdaság szerepe. A régió területén torkollik a Maros folyó a Tisza folyóba.

  

g)  Nagy területet foglalnak el az erdők a régió területén. Az országos átlagnál kisebb a mezőgazdaság sze-
repe, itt a második legkisebb a munkanélküliek aránya. A régió természeti és kulturális látványosságai 
közé tartozik többek között: Hegyestű, Bory-vár, Esztergomi Bazilika.

  

h) Melyik régió maradt ki?  

i) Mely nevezetességek láthatók a képeken? Írd a fotók alá! 

Régiók
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1. Élelmiszeripari ágazatok
Nevezd meg az egyes termékekhez tartozó élelmiszeripari ágazatokat! Mely településeken van jelen termelő 
üzemmel az adott ágazat hazánkban? Nevezz meg egy-egy példát!

a) sajt, tejföl, tej:  

b) ásványvíz, üdítő:  

c) felvágott:  

d) kukoricakonzerv:  

e) csokoládé:  

f) margarin, étolaj:  

g) müzli, tészta:  

2. Energiarejtvény
Fejtsd meg az alábbi rejtvényt!

30.  Magyarország gazdasága –  
Összefoglalás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.  A Napból érkező sugárzást hőenergiává ala-
kítja.

2. Itt található az ország atomerőműve.
3.  A/az … energia hasznosítása a Föld mélyé-

ben lévő, magas hőmérsékletű víz felhaszná-
lását jelenti.

4.  A szélerőmű turbinája a/az … mozgási ener-
giáját alakítja át villamos energiává.

5.  Az elsődleges energiahordozókból a/az … 
állítják elő a másodlagos energiahordozókat 
(pl. elektromos áram, távhő).

6.  Ezen energia hasznosításához az uránérc 
szükséges.

7.  A napsugárzás energiáját közvetlenül villa-
mos energiává alakítja.

8.  A megújuló és a nem megújuló energiafor-
rások együttes elnevezése: elsődleges …

9.  Hazánk legnagyobb arányban hasznosított 
megújuló energiaforrása.               
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3. Fogalmak  
Párosítsd a fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározással! Töltsd ki a táblázatot!

1. hungarikumok

2. GDP

3. infrastruktúra

4. innováció

5. zöldmezős beruházás

6. kombinált szállítás

7. hidrokultúra

8. tudásgazdaság

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4. Gazdaság és turizmus

a) Karikázd be kékkel azokat a területeket, ahol érdemes naperőműveket telepíteni! 

b) Karikázd be szürkével azt a fő tájegységet, ahol szélerőművek jellemzőek!

c) Jelölj be a térképen legalább négy-négy vegyipari (V) és járműipari (J) központot!

d) Válassz ki a térképen bejelölt turisztikai régiók közül 3-at, keress mindegyikhez 2-2 turisztikai célpontot!

  

  

  

30.  Magyarország gazdasága –  
Összefoglalás

Magyarország gazdasága – Összefoglalás

A) Talajművelés nélküli növénytermesztés.
B)  Az adott országban egy év alatt előállított új termékek és szolgálta-

tások összértéke.
C)  Olyan nemzeti értékek, termékek, melyek a magyarságra jellemző-

ek, egyediek.
D)  Egykori mezőgazdasági területeken létrehozott új gazdasági beru-

házás.
E)  A gazdaság működését biztosító feltételek együttes elnevezése.
F)  Új ismeretek, technológiák beépítése a gazdasági folyamatokba.
G)  A gazdaság azon területeinek összefoglaló neve, amelyek működése 

nagyon szoros kapcsolatban áll az egyetemekkel, kutatóközpontokkal.
H)  Olyan szállítási mód, amely során az árukat az út egy részén kör-

nyezetkímélőbb módon, vasúton vagy vízi útvonalon szállítják a 
közúti szállítás mellett.

Turisztikai régióink
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A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGE

1. A Kárpát-medence térségének tagolódása
Írd a táblázat megfelelő helyére a különböző tájegységek számát!

1. Alföld  2. Déli-Kárpátok  3. Dunántúli-dombvidék  4. Északi-középhegység    
 5. Soproni-hegység  6. Dunántúli-középhegység  7. Kőszegi-hegység 

 8. Erdélyi-medence  9. Kisalföld  10. Erdélyi-középhegység

Alpok Pannon-medence Kárpátok

2. A Kárpát-medence térségének domborzata
Mely tájakat határoltuk körül a térképvázlaton? Írd a számukat a megfelelő négyzetbe!

 1. Dunántúli-középhegység 5. Déli-Kárpátok  9. Bécsi-medence
 2. Északnyugati-Kárpátok 6. Erdélyi-középhegység 10. Kisalföld
 3. Északkeleti-Kárpátok 7. Alpokalja 11. Alföld
 4. Keleti-Kárpátok 8. Dunántúli-dombvidék 12. Erdélyi-medence

3. Tájak a nagyobb egységtől a kisebb felé
a)  Tedd sorrendbe a felsorolt tájakat! Kezdd a legnagyobb területű tájegységgel, majd haladj az egyre kisebb 

tájak felé! Írd a sorszámokat (1–6.) a négyzetekbe!

  Északnyugati-Kárpátok  Bükk  Kárpát-medence térsége
 
  Bükk-fennsík  Kárpátok  Északi-középhegység

31.  A Kárpát-medence térségének  
földrajzi egysége

                 



69

b) Készíts te is az előző felsoroláshoz hasonló tájrendszert!

  

  

4. A Kárpátok és a Kárpát-medence keletkezése
Állítsd sorrendbe (1–6.) a Kárpátok és a Kárpát-medence keletkezésének szakaszait! Írj 1-es számot a legko-
rábbi esemény elé!

  mészkőrétegek keletkezése  tengerelöntés

  a Kárpátok kiemelkedése  a Kárpátok magas csúcsait a jég formálja

  folyóvízi feltöltés kezdete  az ember környezetalakító tevékenységének kezdete

5. A Kárpát-medence térségének éghajlata
Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írj I betűt az igaz vagy H betűt a hamis megállapí-
tások után!

 A Kárpát-medence teljes területén északnyugati szelek jellemzőek. 

   A Kárpát-medence térsége éghajlatának egyik meghatározó tényezője  
a tengerszint feletti magasság.  

 A Kárpátok koszorúja megvédi a Kárpát-medencét a viharos szelektől és az erős napsugárzástól.  

 A Kárpát-medence legmagasabb évi középhőmérsékleti értékei az Alföld déli részén jellemzők.  

 Hazánk éghajlatát erőteljesen befolyásolja a Kárpát-medencében való fekvés.  

  A tengerszint feletti magassággal együtt általában csökken az évi középhőmérséklet 
a Kárpátokban.  

6. A Kárpát-medence térségének vízrajza
Oldd meg a feladatokat a Duna vízgyűjtő területét ábrázoló térkép és az atlaszod alapján!

a)  Nevezd meg, hogy melyik folyó gyűjti 
össze és viszi a vizet a Dunába a Kele-
ti-Kárpátok keleti oldalán!

  

  

b)  Nevezd meg a Duna vízgyűjtő területé-
hez tartozó országokat!

  

  

  

31.  A Kárpát-medence térségének  
földrajzi egysége

Dun
a

DunaDuna

A Kárpát-medence térségének földrajzi egysége
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A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGE

32. A Kárpátok kialakulása és részei

1. A Kárpátok keletkezése
a) Írd be az ábrába a Kárpátok keletkezéséhez kapcsolódó fogalmakat és az ütköző kőzetlemezek nevét!

b) Egészítsd ki a Kárpátok keletkezéséről szóló szöveget!

  A Kárpátok kialakulásának fő időszaka a földtörténeti újidőben, nagyjából __________________ éve 

kezdődött. A hegység kiemelkedését két ______________________________ ütközése okozta. 

  Az ütközés során ________________________________ a lemezek között korábban lerakódott üledékek. 

Mintegy 20 millió évvel ezelőtt a Kárpátok belső peremén heves __________________________________ 

zajlott le.

2. A Kárpátok részei
Írd be a térképvázlatra a Kárpátok részeit! Nevezd meg a számmal jelzett hágókat és hegységeket! Jelöld be a 
térképvázlaton a Gerlachfalvi-csúcsot és a Vereckei-hágót!

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

KÁRPÁTOK

-lemez-lemez

Duna

Tis
za

Maros Olt
Dráva

Száva

Du
na

1

6

7

2

3

4

5
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3. A Kárpátok részeinek jellemzői
Írd be a táblázat megfelelő helyére a felsorolt földrajzi fogalmak, állítások számát! Van olyan szám, amit több 
helyre is írhatsz, és olyan is, amit sehová nem tudsz.

Északnyugati-Kárpátok Északkeleti-Kárpátok Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok

 1. Csak a központi vonulat található meg benne.  8. Eljegesedés nyomai figyelhetők meg benne.
 2. Hargita  9. Működő vulkánok vannak a területén.
 3. Itt erednek a Tisza forráságai. 10. Vereckei-hágó
 4. Délnyugati határa a Vaskapu-szoros. 11. Északi-középhegység
 5. Magas-Tátra 12. Szent Anna-tó
 6. Mind a négy vonulatot tartalmazza. 13. Szlovákia területén van.
 7. Gyűrődéssel keletkezett. 

4. Hegységek a Kárpátokban
Melyik hegységet ismered fel a leírás alapján? Nevezd meg! Használd a tankönyvedet és az atlaszodat! 

a) A Keleti-Kárpátok vulkáni vonulatának része. Egyik egykori kráterében található a Szent Anna-tó.

  

b) Kedvelt kirándulóhely Szlovákia és Lengyelország határán. Itt található a Kárpátok legmagasabb hegycsúcsa.

  

c)  A Déli-Kárpátok része, a Vöröstoronyi-szoros és a Törcsvári-hágó között terül el. Legmagasabb pontja a 

2543 m magas Moldoveanu.  

d)  A Tisza két forrásága ebből a hegységből indul útjára. Az Északkeleti-Kárpátok vulkáni vonulatához 

tartozik.  

5. Kárpátok a térképen 
Válaszolj a kérdésekre az atlaszod és a Google Térkép segítségével!

a) Hány méter magas a Nagy-Pietrosz?  

b) Melyik hegységben van ez a hegycsúcs?  

c) A Kárpátok melyik részében található ez a hegység?  

d) Melyik ország területén fekszik ez a hegység?  

e) Hány km távolságra van a Nagy-Pietrosz a lakóhelyedtől légvonalban?  

f) Egy Pietrosz nevű hegycsúcs is van a Kárpátokban. Hány méterrel alacsonyabb a Nagy-Pietrosznál? 

  

A Kárpátok kialakulása és részei
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A KÁRPÁT-MEDENCECTÉRSÉGE

1. Természeti erőforrások a Kárpátokban
Karikázd be a Kárpátokra igaz állításokat!

A) A Kárpátok egyik kiemelt természeti erőforrását az erdőségek jelentik.

B) A havasi legelők az állattartás fontos helyszínei.

C) Az egyik legfontosabb ásványkincs a vasérc.

D) Jelentős sókészletek vannak a hegységekben.

E) Különleges látványt nyújtanak az aktív vulkánok.

2. Természeti erőforrások gazdasági hasznosítása
Melyik gazdasági ág, ágazat hasznosítja a következő természeti erőforrásokat? Írd a nevét az erőforrás után! 
Egy-egy erőforráshoz több példát is írhatsz.

fa:  

vízenergia:  

síelésre alkalmas hegyoldal:  

havasi legelő:  

földgáz:  

kősó:  

3. A természeti erőforrások hasznosítása a Kárpátokban és a Kárpát-medencében
Hasonlítsd össze a Kárpátokat a Kárpát-medencével a következő szempontok alapján! Mindegyik szempont-
hoz írj egy-egy jellemző megállapítást!

Példa: vízenergia: 

 Kárpátok: a hegységben a nagy esésű folyóknak nagy a vízenergiája.

 Kárpát-medence: a sík terepen a folyók vízenergiája kicsi.

a) növénytermesztés: 

 Kárpátok:  

 Kárpát-medence:  

b) erdőgazdálkodás: 

 Kárpátok:  

 Kárpát-medence 

c) felszín alatti vizek:

 Kárpátok:  

 Kárpát-medence:  

33.  Természeti erőforrások, környezeti  
veszélyek a Kárpát-medencében
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4. Az erdőirtás következményei
Milyen következményekkel jár a Kárpátok erdeinek irtása? Készíts logikai láncot a megadott kifejezésekből! 
Írd be a számokat a megfelelő négyzetbe!

1. a talaj lemosódása  2. erdőirtás a hegyekben  3. veszélyesebb árvíz a medencében 
 4. több hordalékot szállítanak a folyók  5. megnő a vízfolyások által szállított víz mennyisége

5. Állatvilág a Kárpátokban
Olvasd el a szemelvényt, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Mikor váltak gyakoribbá Magyarországon a Kárpátokban élő nagyragadozók észlelései?

  

b) Mely nagyragadozókról tudjuk biztosan, hogy szaporodnak a hazai erdőkben?

  

c) Mely állatok szolgálhatnak táplálékul a hazai erdőkben a Kárpátok nagyragadozóinak?

  

d) Milyen okai lehetnek a szakember szerint a nagyragadozók hazai megjelenésének?

  

e) Mikor volt a cikkben említett, szélvihar okozta nagy erdőpusztulás a Magas-Tátrában? Nézz utána! 

  

33.  Természeti erőforrások, környezeti  
veszélyek a Kárpát-medencében

Természeti erőforrások, környezeti veszélyek a Kárpát-medencében

Miért jöttek vissza Magyarországra a medvék, farkasok, hiúzok?
A medve magyarországi kipusztulását a 20. század elején könyvelték el, a farkasok, hiúzok eltűnését a század 
közepére tették. Az észlelések az 1980–90-es években szaporodtak meg. A 2000-es évektől fogva pedig biz-
tossá vált, hogy a farkas és a hiúz szaporodik is erdeinkben. 
A nagyragadozók – legalábbis a farkas és a medve – visszatérésének okai összetettek, amiről a szakemberek-
nek inkább elméleteik vannak, mint tudományosan megcáfolhatatlan bizonyítékaik.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces-zoológiai szakreferense az emlékezetes tátrai szélviharok okozta 
fapusztulásokat és a hazai csülkös vadállomány (szarvas, vaddisznó, őz) bőségét említette lehetséges ok-
ként. „Ezek a nagyragadozók erdőlakó fajok, a fadöntésekkel eltűnt a tető a fejük fölül, és elindultak délnek.” 
Nálunk pedig a túltartott erdőkben bőven találnak maguknak táplálékot, és maradnak. 

(Forrás: hvg.hu cikke alapján)
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A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGE

1. A Kárpát-medence térségének táji és kulturális értékei a térképen
Nevezd meg a térképvázlaton számmal jelölt, nevezetes táji és kulturális értékeknek otthont adó városokat  
és állóvizet! 

 1. ____________________________________________ 4. __________________________________________ 

 2. ____________________________________________ 5. __________________________________________ 

 3. ____________________________________________ 6. ___________________________________________ 

2. Kulturális értékek, néprajzi és történelmi tájak jellemzői
Mely kulturális értékhez, néprajzi vagy történelmi tájhoz köthetőek a leírások? Írd a leírások elé a megfelelő 
betűjelet! Nem minden leíráshoz tudsz betűt társítani.

 A) Székelyföld

 B) korondi porcelán

 C) Csallóköz

 D) csíksomlyói búcsú

 E) Kárpátalja

1

2

3

4

5

6

34.  Táji és kulturális értékek  
a határainkon túl

  
az Északkeleti-Kárpátok és az országhatár közötti történelmi 
tájegység

 a Duna meredek falú szorosa Erdélyben 

 történelmi táj a Keleti-Kárpátok nyugati lejtőinél

  vallási ünnep, pünkösd alkalmából százezrek látogatják meg

 a Duna hordalékkúpja Szlovákiában, néprajzi táj

  jellegzetes motívumokkal díszített iparművészeti termék
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3. Hol járunk?
Írd a képek alá a felsorolt városok közül a megfelelő nevét! Nem tartozik minden városnévhez kép!

Kolozsvár  Munkács  Kassa  Újvidék

 

4. A szovátai Medve-tó
Olvasd el az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Melyik nagy erdélyi város közelében helyezkedik el a Medve-tó?  

b) Mikor keletkezett a tó, és honnan származik a sótartalma?  

  

c) Miért nevezték el az állóvizet Medve-tónak?  

d) Miért korlátozzák a fürdési időt a Medve-tóban?  

  
 

34.  Táji és kulturális értékek  
a határainkon túl

Táji és kulturális értékek a határainkon túl

Az egyik legismertebb és legnépszerűbb erdélyi gyógyfürdő a szovátai Medve-tó. A Maros megye „korona-
ékszerének” nevezett fürdőt sokan keresik fel.
Szováta Maros megyében, Marosvásárhelytől 60 kilométer távolságra található, a Sóvidék legnagyobb tele-
pülése. A település környékén számos sós és két édesvizű tó fekszik, a legnagyobb mind közül a Medve-tó. 
Nevét annak köszönheti, hogy alakja egy kiterített medvebőrre hasonlít.
A helyén eredetileg a Horka-tó volt. A jelenlegi Medve-tó az 1870-es évektől alakult ki, az egyre növekvő tó 
a környező sóvidék sóját oldotta fel. 
A tó Európa legnagyobb heliotermikus tava*. A vize a heliotermikus jelenség miatt 35 Celsius-fokra melegszik 
fel. A tó sótartalma a fenekén nagyobb, és felfelé egyre csökken. A beáramló édesvíz és a fürdőzők miatt a tó 
hőmérséklete csökken, emellett naponta rendszeres időközönként pihentetik – ilyenkor nem lehet fürdőzni –, 
hogy a sós és az édesvíz egyensúlya helyreálljon.

(Forrás: https://termalfurdok.com/szovatai-medve-to/ cikke nyomán)

*  heliotermikus tó: Olyan sós vizű tó, amelynek a felszínén a tóba ömlő patakok és a csapadék miatt vékony édesvízréteg alakul ki.  
Ez a réteg meggátolja, hogy az alatta lévő sós víz kihűljön, ezért a legfelső sós vízrétegek akár 60-70 °C-ra is felmelegedhetnek.

1. 2. 3.
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A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGE

35. A Kárpát-medence térségének népessége 

1. Népek a Kárpát-medence térségében

a) Nézz utána, hogy nagyjából hány ember él a Kárpát-medencében!  

b) Sorolj fel a magyaron kívül legalább öt másik népcsoportot a Kárpát-medence térségéből!

  

c) Melyik a legnépesebb, anyaországgal nem rendelkező népcsoport a Kárpát-medence térségében?

  

2. Történelmi tájak
Nevezd meg a Kárpát-medence térségének számokkal jelölt történelmi tájait! Írd melléjük, hogy ma melyik 
országban találhatók!

 A táj neve Ebben az országban található

1. _______________________________________  

2. _______________________________________   

3. _______________________________________   

4. _______________________________________   

5. _______________________________________  

6. _______________________________________   

7. _______________________________________   

8. _______________________________________   

1

2

3

4

5
6

7

8
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3. Történelmi magyar városok az országhatáron túl
Melyik település a kakukktojás a felsoroltak közül? Húzd alá, majd indokold meg, miért azt választottad! 
Használhatod az atlaszodat a megoldáshoz.

a) Ungvár, Beregszász, Dunaszerdahely, Munkács

  

b) Dunaszerdahely, Eszék, Révkomárom, Pozsony

  

c) Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Újvidék

  

d) Arad, Temesvár, Nagyvárad, Kolozsvár

  

4. Magyarok a határon túl
Állítsd sorrendbe (1–7.) a szomszédos országokat az ott élő magyar nemzetiségűek lélekszáma alapján,  
csökkenő sorrendben! 

 Románia                 Ausztria                 Ukrajna                 Szlovákia 

 Szlovénia                 Horvátország                 Szerbia

5. Mit tudsz a székelyekről?
Karikázd be azokat a kifejezéseket, amelyek a székelyekhez kapcsolódnak!

székelykapu              Csángóföld

Csíkszereda                határvédelem                Hargita                kopjafa                Eszék

Ausztria                Máramarosi-havasok                szlovák nyelv

6. Népesség a Kárpát-medence térségében
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írj I betűt az igaz vagy H betűt a hamis állítások mögé!

 1. Az Ausztriában élő magyarok egy része az utóbbi évtizedekben költözött az országba.  

 2. A felvidéki magyarok többsége az országhatárhoz közeli, síkvidéki területeken él.   

 3. A történelmi Erdély az országhatár és a Kárpátok között helyezkedik el.   

 4. A Vajdaságban nagyszámú román és horvát népesség is él.   

 5. A kárpátaljai magyar nyelvű főiskola Beregszászon működik.   

 6. A vajdasági magyarok kulturális központja Arad.   

A Kárpát-medence térségének népessége
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A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGE

36. A Kárpát-medence térsége – Összefoglalás 

1. A Kárpát-medence térségének részei
Írd be a táblázat megfelelő helyére a felsorolt fogalmak, földrajzi helyek számát! Egy számot több helyre is 
írhatsz. 

 1. Ukrajna   8. Csallóköz 15. sípálya
 2. Temesvár  9. Gerlachfalvi-csúcs 16. Vereckei-hágó
 3. Olt 10. sóbányászat 17. Duna-delta
 4. Vajdaság 11. Székelyföld 18. Erdélyi-középhegység
 5. földgázkészletek 12. Csorba-tó 19. Eszék
 6. juhtenyésztés 13. Soproni-hegység 20. mészkőszirtek öve
 7. Tisza 14. Trencsén

Északnyugati- 
Kárpátok

Északkeleti-
Kárpátok

Keleti-Kárpátok Déli-Kárpátok Duna–Tisza- 
medence

2. Térképen a határon túli magyarok központjai
Írd a térképvázlaton lévő négyzetekbe a megfelelő városok sorszámát! 

1. Arad    2. Beregszász    3. Csíkszereda    4. Eszék    5. Marosvásárhely    6. Muraszombat 
7. Nagyszombat    8. Szabadka    9. Nagyvárad    10. Temesvár
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3. Tájak, természeti képződmények születése
Írd le röviden, hogyan keletkeztek a felsorolt természeti képződmények!

a) Szent Anna-tó:  

b) Máramarosi-havasok:  

c) Gyilkos-tó:  

d) A Vaskapu-szoros jelenlegi formája:  

4. A Kárpát-medence térségének jellegzetességei 
Oldd meg a keresztrejtvényt a tankönyv vagy egyéb források használatával!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Megoldás (egy történelmi tájegység neve):  

5. Környezeti veszélyek a Kárpát-medence térségében
Nevezz meg három környezeti problémát a Kárpát-medence térségéből, amelyet az emberi tevékenység idézett elő!

1.  

2.  

3.  

A Kárpát-medence térsége – Összefoglalás

1.  Erdély egyik történelmi központja, Hunyadi Má-
tyás szülővárosa.

2.   Ez az Északkeleti-Kárpátokból induló vízfolyás 
Magyarország második legjelentősebb folyója. 

3.  A Király-hágótól a Kárpátok vonulatáig tartó 
történelmi tájegység Romániában.

4.  A Kárpátok egyik nagyragadozója.
5.  A hegységek erdőhatár fölötti részén folyó mező-

gazdasági tevékenység.

 6.  Az országhatár és az Északkeleti-Kárpátok közti 
történelmi tájegység.

 7.  A magyarsághoz tartozó néprajzi csoport, amely- 
nek eredetileg valószínűleg a határok védelme 
volt a feladata.

 8.  Az Erdélyi-medence és az Alföld egyik fontos 
energiahordozója.

 9.  A Duna–Tisza-medence és hazánk legnagyobb tája.
10.  A Déli-Kárpátokat a Vöröstoronyi-szorosnál át-

törő folyó.
11. A Kárpát-medence fő folyója.
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37. Európa fekvése, határai és tájai

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Európa fekvése
Egészítsd ki a hiányos szöveget az oda illő kifejezésekkel!

Kontinensünk, Európa nem is önálló földrész. 1.  _________________ együtt alkotja  2.  _________________, 

amely az 3.  ___________________-lemezen fekszik. Európa teljes egészében az 4.  ___________________ 

félgömbön fekszik. A kontinens északi területein keresztülhalad az egyik nevezetes szélességi kör, az 
5.  ___________________. Európa nyugati pereme már a 6.  ___________________ félgömbhöz tartozik.

2. Európa határai, peremi területei
Írd a földrajzi fogalmak mellé a megfelelő számot, illetve betűt!

1

A

B

C

D

E

G

F

H

I

J K

L

M

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

10

8

9

Földközi-tenger ____ 

Égei-tenger ____

Adriai-tenger ____

Gibraltári-szoros ____

Atlanti-óceán ____

Vizcayai-öböl ____

La Manche ____

Északi-tenger ____

Norvég-tenger ____

Balti-tenger ____

Jeges-óceán ____

Urál ____

Urál folyó ____

Kaszpi-tenger ____

Márvány-tenger ____

Fekete-tenger ____

Kaukázus ____

Balkán-félsziget ____

Appennini-félsziget ____

Pireneusi-félsziget ____

Skandináv-félsziget ____

Ciprus ____

Kréta ____

Szicília ____

Szardínia ____

Korzika ____

Brit-szigetek ____

Izland ____
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3. Európa domborzata
Rakd sorrendbe (1–6.) a tájakat a tengerszinthez viszonyított legnagyobb magasságuk alapján a legalacso-
nyabbtól a legmagasabbig!

Alpok  Kárpátok  Skandináv-hegység  Kaszpi-mélyföld  Francia-középhegység  Pireneusok

      

4. Európa tájai
a) Mely tájakat jelölik a térképvázlaton megjelenő számok? Írd a tájak mellé a hozzájuk illő számokat!

b) Színezd ki a térképvázlaton 

  az ősföldet barnára,  a röghegységeket pirosra,
  a gyűrthegységeket citromsárgára,  az alföldeket világoszöldre,
  a mélyföldeket sötétzöldre!

1

2

3
4 6 7

8

9
10

11

12
13

14

15
16

17

18

19

20

5

Európa fekvése, határai és tájai

Balti-ősföld: ______
Skandináv-hegység: ______
Skócia hegységei: ______
Pennine-hegység: ______
Francia-középhegység: ______
Német-középhegység: ______
Lengyel-középhegység: ______

Pireneusok: ______
Appenninek: ______
Alpok: ______
Kárpátok: ______
Kaukázus: ______
Etna: ______
Vezúv: ______

Mont Blanc: ______
Germán–Lengyel-alföld: ______
Pó-alföld: ______
Kelet-európai-síkság: ______
Holland-mélyföld: ______
Kaszpi-mélyföld: ______
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38. Európa részei, éghajlata és vízrajza

1. Európa részei
a) Írd be a táblázat második sorának megfelelő helyére a felsorolt országokat!

Magyarország  Görögország  Ausztria  Svédország  Egyesült Királyság

b)  Írd a táblázat alsó sorába, hogy az égtájak szerinti felosztás alapján általában Európa melyik részéhez  
(pl. Közép-Európa) soroljuk a táblázatba beírt országokat, térségeket!

Skandinávia Mediterráneum Alpok térsége Brit-szigetek Kárpát-medence 
térsége

Ország

Kontinens-
rész

2. Európa éghajlata
a)  Jelöld a táblázatban az égtájak rövidítésével, hogy milyen irányba növekedik, illetve fokozódik az adott 

éghajlati tényező értéke/hatása Európában (pl. É → D)!

Az Atlanti- 
óceán hűtő-
fűtő hatása

Évi csapadék- 
mennyiség

Évi közepes 
hőingás

Évi közép- 
hőmérséklet

Az Észak- 
atlanti- 

áramlás hatása
Növekedés/ 
fokozódás iránya

b) A táblázat alapján fogalmazz meg két igaz állítást Európa éghajlatának változatosságáról!

  

  

3. Európa éghajlata tematikus térképeken
Válaszolj a kérdésekre az atlasz Európa évi középhőmérsékletét, évi csapadékmennyiségét és éghajlatát ábrá-
zoló tematikus térképei alapján!

a) Mennyi az átlagos évi középhőmérséklet ezekben a városokban?

 Párizs: ___________________ Varsó: ___________________ Helsinki: ___________________

b) Európa mely részén vannak 15 °C-nál magasabb évi középhőmérsékletű területek?

 _________________________________________________

c) Átlagosan hány mm csapadék hullik egy évben ezekben a városokban?

 London: ___________________ Innsbruck: ___________________ Várna: ___________________

d) Mivel magyarázható Innsbruck és környéke magas átlagos évi csapadékmennyisége?

  

EURÓPA FÖLDRAJZA 
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4. Európa vízrajza
a) Írd a folyók és tavak neve mellé a megfelelő számot!

 Temze ______ Szajna ______ Ebro ______ Ladoga-tó ______
 Rajna ______ Rhône ______ Duna ______ Balaton ______
 Elba ______  Pó ______ Volga ______ Boden-tó ______

b) Karikázd be pirossal a tölcsértorkolatos folyók nevét, kékkel a deltatorkolatos folyókét!

5. Folyóparti városok
Melyik folyó mellett fekszenek a következő városok?

London: ___________________ Hamburg: ___________________ Párizs: ___________________                    

Belgrád: ___________________ Szamara: ____________________ Bécs:       _____________________

6. Gleccsertavak és morénatavak
a)  Fogalmazd meg, mi a különbség a gleccsertó és a morénató keletkezése között! Használd a következő kife-

jezéseket: gleccser, hegyoldal, kivájt, moréna, lerakott!

  

  

b) Írj a tótípusokra egy-egy példát!

 gleccsertó: _______________________________ morénató:  

1

2

3

4

5

7

6 8

9

10

11

12

Európa részei, éghajlata és vízrajza
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39. Európa népessége és országai

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Európa népsűrűsége
Fejezd be a mondatokat úgy, hogy igaz állítást kapj!

a) Európa átlagos népsűrűsége   .

b) A Skandináv-félsziget északi részén kicsi a népsűrűség, mert  

   .

c) A Pó alföldje Európa egyik legsűrűbben lakott tája, mert  

   .

2. Az Európai Unió korszerkezete
a) Válaszolj a következő kérdésekre a korfa segítségével!

Mely korcsoport aránya volt a legnagyobb az 

Európai Unióban 2019-ben?  

Az Európai Unió népességének kb. hány száza-
lékát alkották 2019-ben a 15 év alattiak? 

 

Nagyjából hány százalék volt a 65 év felettiek 

aránya?  

Melyik korosztályban jellemző a nők nagyobb 

aránya?  

Hogyan változhat az idős és a 15 év alatti kor-
csoportok aránya 2050-re az előrejelzések sze-

rint?  

b) Egészítsd ki a hiányos szöveget a megfelelő fogalmakkal!

  Az Európai Unió népességének elöregedéséhez mindenekelőtt a ________________________________ 

alacsony száma és a   növekedése járul hozzá. 

3. Európai nyelvek
Írd be az ábra megfelelő helyére a felsorolt nyelveket!

angol  cseh  észt  finn  francia  horvát  magyar  német  olasz  orosz  román  svéd

férfi

0 04 4 %% 3 32 21 1

(kor/év)

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
–4

75–79
80–84

85–
nő

20192019

20502050

Nyelvek Európában

Uráli nyelvcsaládIndoeurópai nyelvcsalád

 

 

 

Szláv nyelvek

 

 

 

Újlatin nyelvek

 

 

 

Germán nyelvek
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4. Uralkodó vallások Európába
Melyek az uralkodó vallások Európa egyes részein? Egészítsd ki a térkép jelmagyarázatát!

5. Európa országai
Húzd alá a kakukktojást a felsorolt országok közül! Indokold is a választásodat! Több helyes megoldás is 
létezik.

a) Svájc, Franciaország, Németország, Ausztria

  

b) Dánia, Egyesült Királyság, Belgium, Írország

  

c) Ausztria, Németország, Belgium, Svájc

  

6. Európa országai
Írd az országok mellé a megfelelő számot!

Belgium: ______

Bulgária: ______

Csehország: ______

Írország: ______

Olaszország: ______

Portugália: ______

Svájc: ______

Svédország: ______

Szerbia: ______

Ukrajna: ______

2

1

3

4

5

6

7

8 9

10

Európa népessége és országai
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40. Az Európai Unió

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Az Európai Unió létrejötte
Milyen célok vezettek az Európai Unió megalakulásához? Karikázd be!

erőforrások megosztása               közös beruházások lefolytatása                egynyelvű közösség létrehozása

a legnagyobb mezőgazdasági termelővé válni                   katonai nagyhatalommá válni

kutatási költségek megosztása                nagyobb fogyasztópiac létrehozása

2. Az Európai Unió bővülése
Írd be az EU tagállamait az ábra megfelelő helyére!

3. Térképen az Európai Unió 
a) Egészítsd ki a térkép jelmagyarázatát!

 
Jelmagyarázat:

                 _______________________________

                 _______________________________

                 _______________________________

                 _______________________________

b) Nevezz meg… 

 két olyan európai uniós országot, ahol nem euróval fizetnek!  

 két olyan EU-s tagállamot, amelyik nem tagja a schengeni övezetnek!  

  
 két olyan európai országot, amely nem tagja az EU-nak, de része a schengeni övezetnek!

  

Alapító államok 
(1957)

2004-ben csatla- 
kozott államok

1973–1995 között  
csatlakozott államok

2004 után csatla- 
kozott államok

Kilépett ország  
(2020)
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4. Az Európai Unió négy szabadságának elve
Melyik európai uniós szabadságot írják körül a következő leírások? Írd alájuk!
a) A tagországok egymás között vámmentesen kereskedhetnek a termékeikkel. 

  
b) Az EU állampolgárai bármelyik tagországban szabadon befektethetik a pénzüket. 

  
c) Egy európai uniós ország szolgáltatója az egész Európai Unió területén működhet.

  
d)  Az európai uniós állampolgárok bármelyik tagországban szabadon letelepedhetnek és munkát vállal-

hatnak.  

5. Az Európai Unió legfontosabb intézményei
Kösd össze az intézményeket a hozzájuk tartozó leírással!   
 

6. Fejlettségi különbségek az Európai Unióban
Tedd igazzá a hamis állításokat!

a) Az Európai Unió kiemelt célja a területi fejlettségi különbségek fenntartása.

  

b) Az EU legkevésbé fejlett területei közé tartoznak a kikötővárosok és a fővárosok.

  

c) Európa „napfényövezetének” nevezik a Földközi-tengerbe benyúló félszigetek legdélibb részeit.

  

d) A „kék banán” az EU-hoz 2004-ben csatlakozott kelet-közép-európai országok összességét jelenti.

  

e) Az Európai Unió közös költségvetéséből csak az EU intézményrendszerét tartják fenn.

  

Az Európai Unió egyik legfontosabb intézmé-
nye. Feladata a közös gazdaságpolitikai intézke-
dések előkészítése. Székhelye Brüsszel. 

Az eurózóna pénzügyi működését ellenőrzi. 
Központja Frankfurt am Main.

Felügyeli az európai uniós jogszabályok betar-
tását. Ide fordulhatnak a tagállamok az egymás 
közti vitás kérdések rendezése ügyében.

Az európai uniós tagállamok választott kép-
viselőiből álló intézmény fő feladatai a közös 
uniós döntések előkészítése és végrehajtásuk 
ellenőrzése. 

Az Európai Unió

1. Európai Központi Bank

2. Európai Parlament

3. Európai Bizottság

4. Európai Unió Bírósága

                 



88

41. Kontinensünk, Európa 

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Európa fekvése
Keresd meg a következő városokat a térképen, és írd be a nevüket az ábra megfelelő helyére!
     
 Murmanszk
 Párizs
 Lisszabon
 Budapest
 Dublin
 Barcelona
 Madrid

2. Európa országainak természetföldrajzi adottságai, társadalmi jellemzői
a) Készítsd el Hollandia névjegyét az eddigi ismereteid alapján!

b) Milyen más tanult jellemzőkkel tudod kiegészíteni a fenti névjegyet?

  

  

c) Készítsd el más európai országok névjegyét is a füzetedbe!
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Domborzata:

 

Természetes határa:

 

Fő folyója:

 

Jellemző éghajlata:

 

Évi középhőmérséklet:

 

Évi csapadékmennyiség:

 
Népsűrűség:

 

Hivatalos fizetőeszköz:

 

Tagja-e az EU-nak:

 

Főváros:

 

Szomszédos országok:

 

 

 

Gazdasági fejlettség:
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3. Folyók Európában
a) Azonosítsd be a folyókat a leírások alapján!

A)  Csehországban ered, majd Németországban ömlik az Északi-tengerbe. Hatalmas tölcsértorkolatának 

tövében áll Hamburg.  

B)  A forrása Svájcban található. Áthalad a Boden-tavon, majd határt képez Svájc és Németország, illetve 
Franciaország és Németország között. Egyik fő mellékfolyója a Majna. Rotterdamnál ömlik az Északi- 

tengerbe.  

b) Jellemezd az a) feladathoz hasonlóan a Volgát!

  

  

4. Európa időjárási térképe

a) Tanulmányozd a térképet, majd válaszolj a kérdésekre!

 Milyen időjárás várható Dél-Olaszországban? 

  

 Hol várható eső a következő időszakban? 

  

 Hol lesz derült az égbolt?

  

b) Jellemezd a várható időjárást a Brit-szigeteken!

  

  

5. Mit tanultál eddig Európáról?
Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A megoldás Európa egyik jelentős városa lesz.

1.  Az Európai Unió legnagyobb 
gazdasági fejlettségű területe, a 
„kék …”. 

2.  Az indoeurópai nyelvcsaládhoz 
tartozó egyik nyelvcsoport, ide 
sorolható az angol is. 

3.  Európa hegységeiben … földraj-
zi övezetesség alakult ki.

4. Párizs folyója. 
5. Az albánok többségének vallása.
6.  Aktív vulkán az Appennini-fél-

szigeten. 
7.  Így változik a csapadék évi 

mennyisége Európában nyugat-
ról kelet felé haladva. 

8. Európa leghosszabb folyója.

Kontinensünk, Európa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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42. Észak-Európa

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Észak-Európa fekvése, határai, tájai
Írd az óceán, a tengerek, az öblök, a félszigetek, a tájak sorszámát (1–10.) és az országok betűjelét (A–H)  
a fogalmak után!

Északi-tenger: ______
Norvég-tenger: ______
Jeges-óceán: ______
Balti-tenger: ______
Finn-öböl: ______
Botteni-öböl: ______
Skandináv-félsziget: ______
Jylland-félsziget: ______
Skandináv-hegység: ______
Finn-tóvidék: ______
Dánia: ______
Észtország: ______
Finnország: ______
Izland: ______
Lettország: ______
Litvánia: ______
Norvégia: ______
Svédország: ______

2. Izland keletkezése
a) Egészítsd ki helyesen a hiányos szöveget!

  Izland az 1.  _______________________________________ és az 2.   _________________________________- 

kőzetlemez határán fekszik. A két lemez egymástól 3.  _____________________________ , ezért a köztük 

lévő hasadékon keresztül a felszínre tud kerülni a 4.  ________________________________. Így keletkezik  

a két lemezszegélyen egy 5.  _______________________________________________, amelynek tengerszint 

fölé emelkedő része Izland. 

b) Írd be a megadott fogalmak betűjelét az izlandi vulkanizmushoz kapcsolódó ábrába!

A) fűtés  B) magas a földhő értéke  C) villamos energia előállítása  
 D) aktívan formálódó felszín  E) fürdő

1

A

C

B

D

E

F

G

H
2

3

4

6

5

7

8

9

10

aktív vulkanizmus

hévíz
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3. Észak-európai országok, népek
A következő négy észak-európai országból különböző szempontok szerint különböző kakukktojásokat tudunk 
kiválasztani. Írd a szempontok mellé a kakukktojást, és indokold is a válaszod!

Svédország  Finnország  Dánia  Izland

a)  Az ország elhelyezkedése alapján a kakukktojás:   ,  

mert   .

b)  A többségi népesség nyelvcsaládja alapján a kakukktojás:  ,  

mert   .

c)  A domborzat alapján a kakukktojás:   ,  

mert   .

4. Észak-Európa természeti erőforrásai
a)  Írd be a táblázat megfelelő helyére a felsorolt természeti erőforrásokat! Ugyanazt az erőforrást több ország-

hoz is írhatod!  

termőföld  vasérc  hal  kőolaj és földgáz  földhő  erdőség

Izland Norvégia Svédország Finnország Dánia

  
b)  Mely mezőgazdasági, illetve ipari ágazatok kapcsolhatók a fenti természeti erőforrásokhoz? Írj példákat 

mindegyikhez!

 termőföld: _______________________________ kőolaj és földgáz:  

 vasérc: ___________________________________ földhő:  

 hal: _____________________________________ erdőség:  

5. Észak-Európához kapcsolódó fogalmak
Párosítsd a fogalmakat a hozzájuk tartozó leírással! Írd a megfelelő betűket a leírások előtti négyzetekbe! Nem 
tartozik minden fogalomhoz leírás!

 A) tundra

 B) tajga

 C) sarki fény

 D) földhő

 E) fjord

A sarkvidékek égboltján megjelenő fényjelenség, me-
lyet a Napból érkező részecskék földi légkörbe való 
belépése vált ki.

Gleccser által kialakított, U alakú tengeröböl.

A mérsékelt övezet északi részének természetes nö-
vényzete, sűrű fenyőerdő.

A Föld belsejéből származó hőenergia (geotermikus 
energia).

Észak-Európa
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London

43. Az Egyesült Királyság 

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Az Egyesült Királyság részei 
Írd a térképvázlat mellé az Egyesült Királyság részeit és a Brit-szigetek másik önálló országának nevét!

2. Az óceáni éghajlat 
Az éghajlati diagram alapján döntsd el, melyik kijelentés igaz 
az óceáni éghajlatra! Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

 A) A csapadék eloszlása egyenlőtlen. 
 B) A nyár nem túl meleg.
 C) Minden évszakban sok csapadék jellemző.
 D) A tél nagy részében fagypont alatti a hőmérséklet.
 E) Kicsi az évi közepes hőingás. 
 F) Télen a legtöbb csapadék hó formájában esik.

3. A Brit-szigetek tájai
Nevezd meg a Brit-szigetek fő tájait a leírások alapján!

a)  Anglia északi részén észak–déli irányban húzódó, az óidő második felében keletkezett, azóta lepusztult 

és széttöredezett röghegység.  

b)  Lépcsős vetődéssel kialakult, tál alakú, hordalékokkal feltöltött mélyedés Anglia déli részén. Itt található 

az Egyesült Királyság fővárosa.  

c) Az óidő első szakaszában keletkezett hegységek vonulatai a Brit-szigetek északi részén. 

  

4. A természeti adottságok és a gazdálkodás összefüggései
Írd a téglalapokba a megfelelő fogalmak betűjelét (A–F)!

A) juhtenyésztés  B) textilipar  C) takarmánynövények, rozs, zab  D) síkvidékek
 E) szarvasmarha-tenyésztés  F) rétek, legelők
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domb- és hegyvidék tej- és húsipar

óceáni éghajlat

gyapjú

1. ___________________

6. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

4. _____________________

5. ___________________
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5. A Közép-angliai iparvidék
Válaszolj a Közép-angliai iparvidékhez kapcsolódó kérdésekre!

a) Melyik város az iparvidék központja?  

b) Mi az iparvidék másik elnevezése?  

c) Miért kapta ezt a nevet a terület?  

  

d)  Jellemezd az iparvidék elmúlt évtizedekben történt átalakulását és a jelenlegi szerepét az Egyesült  
Királyság gazdasági életében!

  

  

  

6. Az Egyesült Királyság gazdasága
Tedd igazzá a hamis állításokat!

a)  Az Egyesült Királyság jelentős mennyiségű kőolajat hoz a felszínre az Ír-tenger mélyéről, amelyet aztán 
Glasgow kikötőjébe visznek feldolgozásra. 

  

  

b) Az Egyesült Királyság egyik legjelentősebb kikötővárosa Birmingham. 

  

c) A Pó partján fekvő London a világ egyik legjelentősebb tőzsdéjének helyszíne.

  

7. London nevezetességei
Elsősorban mely látnivalókat tekintenéd meg egy londoni kirándulás során? Állíts össze ezekből egy ötpontos 
listát!

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Az Egyesült Királyság

4. _____________________

                 



94

44. Franciaország

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Franciaország határai, domborzata és vízrajza
a) Írd a felsorolt földrajzi fogalmak után a megfelelő számot!

Atlanti-óceán: ______
Földközi-tenger: ______
La Manche: ______
Vizcayai-öböl: ______
Korzika: ______
Francia-középhegység: ______
Pireneusok: ______
Alpok: ______
Mont Blanc: ______
Szajna: ______
Loire: ______
Garonne: ______
Rhône: ______

b) Karikázd be pirossal a röghegységet és kékkel a gyűrthegységeket!

c) Írd be a térképvázlatba a Franciaországgal határos országokat!

d) Hány méter magas a Mont Blanc? _________________

2. Folyók és városok
Melyik folyó mentén fekszenek a következő városok?

a) Le Havre: _______________________________ e) Toulouse:  

b) Tours: __________________________________ f) Párizs:  

c) Bordeaux: _______________________________ g) Orléans:  

d) Lyon: ___________________________________ h) Nantes:  

3. Franciaország éghajlata 
Írj jelmagyarázatot a térkép mellé!

1

6

7

9
3

5

2

4

8

10

11

12

13
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4. Franciaország mezőgazdasága
Írj három igaz állítást Franciaország mezőgazdaságáról a megadott kifejezések felhasználásával! Egy mon-
datban több fogalmat is felhasználhatsz.

legnagyobb mezőgazdasági exportőr  olívabogyó  szőlő  pezsgő  Burgundia 
  szarvasmarha  tejipar  búzatermesztés  nedves kontinentális éghajlat  napsütötte domboldal 

  sajtok  Földközi-tenger partvidéke  erdőség  kukorica

1.  

 

2.  

 

3.  

 

5. Iparvárosok Franciaországban
Párosítsd az ipari ágazatokat azokkal a városokkal, ahol kiemelkedő szerepet töltenek be a gazdaságban!  
Írd a négyzetekbe a megfelelő betűjelet! 

  textilipar A) Lyon

  divatipar B) Toulouse

  csúcstechnológiai ipari ágazatok  C) Párizs

  repülőgépgyártás  D) Marseille

6. Párizs látnivalói
Írd a párizsi látnivalók betűjelét a kis négyzetekbe! Nem tartozik minden látnivalóhoz kép.

A) Diadalív    B) Eiffel-torony    C) Louvre    D) Notre-Dame

7. Franciaország népessége
A Franciaországban letelepedett külföldiek jelentős része Marokkóból és Algériából származik. Mi lehet ennek 
az oka? Húzd alá a valószínű indokokat!

a francia gasztronómia vonzereje       azonos vallási háttér             ezek az országok egykori francia gyarmatok

a francia nyelv és kultúra ismerete               földrajzi közelség               munkalehetőség Franciaországban

Franciaország
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45–46. Dél-Európa meghatározó országai 

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Dél-Európa határai és tájai
a) Írd a földrajzi fogalmak neve után a megfelelő betűt (A–G) vagy számot (1–9)!

b) Írd be a térképvázlatba az Ebro, a Rhône, a Pó és a Duna nevét a folyók mellé!

2. A mediterrán éghajlat
a) Olvasd le a diagramról a mediterrán éghajlat jellemzőit!

 Az évi középhőmérséklet:  

 Az évi közepes hőingás:  

 Az évi csapadékmennyiség:  

 A csapadék időbeli eloszlása:  

 A nyár:  

 A tél:  

b)  Határozd meg a macchia fogalmát a következő szavak felhasználásával: mediterrán, másodlagos, kemény- 
lombú erdő, szúrós!
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hőmérséklet: 18,1 °C

évi csapadék-
mennyiség: 397 mm

Athén (Görögország)

 Gibraltári-szoros:  

 Atlanti-óceán:  

 Vizcayai-öböl: 

 Ligur-tenger: 

 Tirrén-tenger: 

Fekete-tenger: 

Adriai-tenger:  

Jón-tenger:  

Égei-tenger:  

Baleár-szigetek:  

Korzika:  

Szardínia:  

Szicília:  

Málta:  

Kréta:  

Ciprus:  
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3. A mediterrán mezőgazdaság termékei
Karikázd be a jellemzően mediterrán éghajlaton termesztett növényeket!

4. Dél-Európa gazdasága
a)  Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak a dél-európai országokkal kapcsolatos állítások! Karikázd be az állí-

tásokhoz tartozó megfelelő betűjelet!

Igaz Hamis

A dél-európai országok gazdaságának húzóágazata az elektronikai ipar. M T
Észak-Olaszország az Európai Unió legfejlettebb térségéhez tartozik. E O
A gazdasági élet kiemelt helyszínei a kikötők. N B
A tengerpartok általában fejlettebbek, mint a belső területek. G L
Dél-Európa sok régiójának fejlettsége elmarad az európai uniós átlagtól. E I
Az olasz ipari termelés súlypontja Nápoly környékén van. S R

b) Olvasd össze a bekarikázott betűket! Mi a megoldás?   

c) Mi a szerepe a megoldásként kapott fogalomnak a dél-európai országok gazdaságában? 

  

5. Városok Dél-Európában 
Írd a leírások után a megfelelő dél-európai város nevét!

a) A baszkok legnagyobb városa:  

b) Az olasz ipari háromszög egyik tagja, a járműgyártás kiemelkedő központja:  

c) Kiemelkedő pénzügyi központ Olaszországban, a divatipar egyik fellegvára:  

d) Jelentős görög kikötőváros Athén közelében:  

e) Katalónia székhelye, a spanyol idegenforgalom egyik legfontosabb célpontja:  

f) Dél-Olaszország legnagyobb városa, kikötőváros a Vezúv mellett:  

6. Turizmus Dél-Európában
Melyik dél-európai turisztikai célpontban készültek a fotók? Írd a képek alá! 

 

Dél-Európa meghatározó országai

1. 2. 3.
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47. Észak-, Nyugat- és Dél-Európa – Összefoglalás

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Észak-, Nyugat- és Dél-Európa domborzata
Írd be a felsorolt észak-, nyugat- és dél-európai tájak betűjelét a megfelelő halmazba!

A) Skandináv-hegység   B) Appenninek   C) Pennine-hegység   D) Pireneusok 
E) Francia-középhegység   F) Alpok   G) Germán-alföld   H) Skócia hegységei   I) Pó-alföld

2. Észak- és Dél-Európa hasonlóságai és különbségei
Hasonlítsd össze Észak- és Dél-Európát a megadott szempontok alapján!

Észak-Európa Dél-Európa

Jellemző éghajlat

Ide tartozó országok

Jellemző nyelvek

EU-n kívüli országok 

Gazdasági fejlettség

Fő természeti erőforrások

Síkság Rögös szerkezetű hegység Gyűrt szerkezetű hegység
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3. Országok Észak-, Nyugat- és Dél-Európában
Mely országokra vonatkoznak az alábbi állítások? Írd be az állítások sorszámát a táblázat megfelelő helyére! 
Vannak olyan állítások, amelyek számát több országhoz is be lehet írni.

Egyesült  
Királyság

Franciaország Svédország Finnország Spanyolország Olaszország

4. Vulkanizmus Észak- és Dél-Európában
Hasonlítsd össze az izlandi és a dél-olaszországi vulkáni működés jellemzőit! Kösd össze a felsoroltakat a 
megfelelő oldallal! Van olyan jellemző, amelyik mindkét helyszínre vonatkozik.

 egymástól távolodó lemezek szegélyén megy végbe 

 aktív vulkanizmus 

 kúp alakú vulkánok 

 pusztító kitörések  

 bazaltos láva 

 egymáshoz közeledő lemezek szegélyén játszódik le  

 óceánközépi hátság  

5. Észak- és Dél-Európa turizmusa
Mit szeretnél megnézni Észak- és Dél-Európa látványosságai közül? Állíts össze egy ötpontos bakancslistát!
 Észak-Európa Dél-Európa

1. ________________________________________         1.            

2. ________________________________________         2.  

3. ________________________________________         3.  

4. ________________________________________         4.  

5. ________________________________________         5.  

Észak-, Nyugat- és Dél-Európa – Összefoglalás

 1.  Az Európai Unió legnagyobb mezőgazdasági 
exportőre.

 2. Jelentős számú katalán népesség él az országban.
 3. Északi országrésze sokkal fejlettebb, mint a déli.
 4. Hatalmas vasérckészletei vannak.
 5. Itt található Európa egyik legaktívabb vulkánja.
 6. Szigetország.
 7. Éghajlata döntően óceáni.
 8. Hozzá tartozik a Baleár-szigetek.
 9. Jelentős vízenergia-készletei vannak.
10.  Kiváló minőségű borokat állítanak elő az or-

szágban.

11.  Fővárosában található a világ egyik legjelentő-
sebb tőzsdéje.

12. Fontos folyója az Ebro.
13.  A mezőgazdaság elsődleges területe az északi 

országrész feltöltött síksága.
14.  A népsűrűség az ország déli részén a legna-

gyobb. 
15. Monarchia.
16.  A népesség többségének anyanyelve a germán 

nyelvek közé tartozik.
17. Egyik ismert autómárkája a Renault.
18. Mediterrán tengerpartja sok turistát vonz.
19.  Exportra termelt zöldség- és gyümölcsmennyi-

sége kimagasló.

Vulkáni működés 
Izlandon

Vulkáni működés 
Dél-Európában
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48–49. Németország

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Németország fekvése, határai, tájai
a) Nevezd meg Németország három nagy tájegységét! Írd a nevük alá a keletkezésük módját is!

b) Mely tengereket jelölik a térképen a számok?

 1. ________________________ 2. ________________________

c) Mely folyókat jelölik a térképen a számok?

 3. ________________________ 4. ________________________ 5.  ________________________

 6. ________________________ 7. ________________________

2. Folyók és városok
Melyik folyó mentén találhatók a felsorolt városok? Állítsd a folyásiránnyal megegyező sorrendbe őket! 

a) Drezda, Hamburg, Magdeburg folyója: ________________________________

 sorrend: 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________

b) Bonn, Düsseldorf, Köln folyója: ______________________________________

 sorrend: 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________

3. Németország mezőgazdasága
Egészítsd ki a hiányos szöveget a tankönyv segítségével!
A mezőgazdaság Németország GDP-jéhez kevesebb, mint 1.  _____________________-kal járul hozzá, 
és a foglalkoztatottak alig több mint 2.  _________________-ának ad munkát. A Germán-alföld éghaj-
lata 3.  ________________________________ és 4.  _______________________________, ezért az itteni 
szántóföldek legfontosabb termesztett növényei a(z) 5.  _________________________________ és a(z)  
6.  ______________________. A legelőkön elsősorban 7.  _________________________ tartanak.  

A délebbi, melegebb éghajlatú tájakon főleg 8.  _________________ és 9.  ____________________ ter- 
mesztenek. A német mezőgazdasági termelést nagyfokú 10.  ________________________________ és  
11.  ____________________________ jellemzi.

I
I

I

I
I

I

12

3

4

5

6

7

Táj neve:

 

Keletkezése:

 

 

Táj neve:

 

Keletkezése:

 

 

Táj neve:

 

Keletkezése:
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4. Városok Németországban
Nevezd meg a szövegdobozokban jellemzett német városokat!

5. Ipari szerkezetváltás a Ruhr-vidéken
Válogasd szét az ipari szerkezetváltáshoz köthető eseményeket, történéseket! Írd a betűjelüket a megfelelő 
halmazba!

I
I

I

I
I

I

A)  Erősödött az elvándorlás  
az iparvidék településeiről.

B)  A német kőszenet import 
kőszén, illetve kőolaj és 
földgáz váltotta fel.

C)  Sokan váltak munkanél-
külivé.

D)  Nőtt a szolgáltatások 
szerepe a térségben.

E)  Olcsóbbá vált az import 
félkész termékek beszer-
zése.

F)  Korszerűbb technológiák 
váltották fel a hagyományos 
nehézipari módszereket. 

G)  Modern ipari ágazatok 
üzemei telepedtek le az 
iparvidéken.

H)  Csökkent a helyi kiterme-
lés mennyisége.

I)  Sorra zártak be a bányák. 

Németország

Németország fővárosa:

 

Kelet-német ipari központ, 
fontos ágazata a vegyipar:

 

Európa egyik legnagyobb for-
galmú kikötővárosa az Elba 
torkolatánál:

 

Itt van Európa legnagyobb 
folyami kikötője:

 

A Ruhr-vidék legnépesebb 
városa:

 

Autóipari központ (Daimler, 
Porsche), a Bosch székhelye:

 

Dél-Németország legnagyobb váro-
sa, a Siemens és a BMW székhelye, 
jelentős médiaközpont: 

 

Az Európai Központi Bank székhelye, 
fontos kereskedelmi központ:

 

Okok Következmények
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50. Ausztria és Svájc 

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Ausztria és Svájc domborzata
a) Igazak vagy hamisak a táblázat állításai? Karikázd be az egyes állításokhoz tartozó megfelelő betűt!

Igaz Hamis

1. A Nyugati-Alpok csúcsai magasabbra nyúlnak, mint a Keleti-Alpoké. A E
2. Az Alpok az Eurázsiai- és a Csendes-óceáni-lemez ütközése nyomán emelkedett ki. K L
3.  Az Alpok formakincsét korábban a jég alakította, de ma már a szél munkája  

a legfontosabb. O E

4. Az Alpok legmagasabb részeit egész évben hó, illetve jég borítja. T S
5. A legnagyobb területű alföld Ausztriában a Bécsi-medence. S R
6. A Genfi-tó árkos süllyedéssel jött létre. B C
7. A Szent Gotthárd-hágó évszázadok óta fontos kereskedelmi útvonal. H Z

b) Olvasd össze a bekarikázott betűket! Mi a megoldás?  

c) Milyen képződmény a megoldás?  

2. Hegyek és völgyek

a) Keresd meg Ausztria legmagasabb pontját az atlaszodban! Mi a neve? Hány méter magas?

 Hegycsúcs neve: ______________________________________ Magassága:   m

b) Melyik a legnagyobb város a Boden-tó partján?  

c) Mérd meg a légvonalbeli távolságot a hegycsúcs és a város között a Google Térképpel! _____________ km

d) Mely országokat érinti a Boden-tó? ____________________, ____________________, ____________________

e) Olvasd le egy-egy hágó nevét az osztrák–olasz és a svájci–olasz határról, és írd a vonalakra azokat! 

 1. ______________________________________ 2.  

f) Svájc jelképe és egyik legmagasabb hegycsúcsa a Matterhorn. Hány méter magas?   m

3. Természeti erőforrások a hegységekben
Mely gazdasági tevékenységek jellemzőek az Alpokban? Egészítsd ki a gondolattérképet!
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4. Ausztria és Svájc jellegzetességei
Válogasd szét a fogalmakat és a jellemzőket! Írd a halmazábra megfelelő helyére a számukat!

1. Genf  2. karóra  3. havasi pásztorkodás  4. síturizmus  5. az OPEC központja 
 6. Aletsch-gleccser  7. EU-tagság  8. hivatalos nyelv a francia  9. erdőgazdálkodás 

 10. magas gazdasági fejlettség  11. Burgenland  12. banki szolgáltatások  13. Salzburg
 14. mezőgazdaságigép-gyártás  15. vízenergia

5. Az Alpokhoz kapcsolódó fogalmak
Párosítsd a fogalmakat a leírásokkal! Írd a betűket a megfelelő négyzetbe! Nincs minden fogalomnak párja.

 A) hóhatár

 B) havasi pásztorkodás

 C) erdőhatár

 D) gleccser

 E) havasi legelő

 F) erdőgazdálkodás

 G) hágó

6. Svájc népessége
A térkép a Svájcban beszélt nyelvek területi megoszlását mutatja. Melyik szín melyik nyelvet jelenti?

Bern

Locarno

Zürich

Genf
(Genève)

A hegygerinc alacsonyabb, átkelésre legalkalmasabb 
részei.

Az erdőhatár fölötti füves terület.

Az a magasság a hegységekben, amely fölött 
egész évben van hó.

Állattenyésztési forma, amely során nyáron legeltetik, 
télen istállóban tartják az állatokat.

A hegységekben összetömörödő hóból keletkező, las-
san lefelé mozgó jégtömeg (jégár). 

Ausztria és Svájc
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51. Csehország és Szlovákia 

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Csehország és Szlovákia összehasonlítása
Hasonlítsd össze Csehországot és Szlovákiát a táblázat segítségével!

Csehország Szlovákia

Zászló

Lakosságszám

Főváros 

A főváros folyója

A többség anyanyelvének  
nyelvcsaládja

Az EU-ba való belépés éve

Gazdaságának húzóágazatai

2. Éghajlat és mezőgazdaság Csehországban és Szlovákiában
a) Mutasd be röviden Csehország és Szlovákia éghajlatának fő vonásait!

  

  

  

b)  Karikázd be a növények közül azokat, amelyeket Csehországban és Szlovákiában nagy mennyiségben 
termesztenek!

komló            
takarmánynövények

            búza            cukorrépa            rizs

kukorica            sörárpa                
déligyümölcsökszőlő                                                                                                                                       cukornád

3. Nyersanyagok és feldolgozásuk Csehországban
Kösd össze a nyersanyagokat a lelőhelyükkel, majd a hozzájuk kapcsolódó gazdasági tevékenységekkel!

Szudéták kaolin ceruzagyártás

Cseh-medence

feketekőszén porcelángyártás
Érchegység

grafit villamosenergia-termelés

komló sörgyártás
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4. Csehország és Szlovákia domborzata, vízrajza, városai
Írd a tájak (A–H), folyók (a–f) neve mellé a megfelelő betűt, a városok neve mellé a megfelelő számot (1–7)!

5. Prága és Pozsony
Hasonlítsd össze Prágát és Pozsonyt! Milyen szerepe van a két városnak az országuk életében? Mely természeti 
adottságok segítik a városokat a fejlődésben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

H

E

b

a

c

d e
f

1

5

3 2

6

7

4

5

F

G

Csehország és Szlovákia

Cseh–Morva-dombság: ______

Cseh-erdő: ______

Cseh-medence: ______

Érchegység: ______

Szudéták: ______

Šumava: ______

Északnyugati-Kárpátok: ______

Morva-medence: ______

Duna: ______ 

Elba: ______

Garam: ______ 

Ipoly: ______ 

Moldva: ______

Vág: ______

Brno: ______

České Budějovice: ______

Karlovy Vary: ______ 

Kassa: ______ 

Plzeň: ______ 

Pozsony: ______

Prága: ______
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52. Lengyelország és Ukrajna

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Lengyelország és Ukrajna természetföldrajzi adottságai
a) Hasonlítsd össze Lengyelország és Ukrajna természetföldrajzi adottságait a táblázat alapján!

Lengyelország Ukrajna

Az országot határoló tenger

Jellemző éghajlata

Meghatározó síkvidéke

A síkvidékeket formáló felszíni erők 

A legmagasabb táj

b) Melyik hegység húzódik a lengyel–cseh határon?  

c)  A Kelet-európai-síkságot tagoló hátságokból Ukrajna területére is esik néhány. Olvasd le két ukrajnai hát-

ság nevét az atlaszodból!  

d) Mely folyókra ismersz rá a leírások alapján? Írd melléjük!

 A) Ukrajna legnagyobb folyója, a fővárost is átszeli. Óriási víztározókat építettek rajta.  

 B)  Hosszú szakaszon határt képez Németország és Lengyelország között. Torkolatánál fekszik Szczecin 

városa.  

 C) A Balti-tengerbe ömlő folyó torkolatánál található Gdańsk kikötővárosa.  

 D) A Don mellékfolyója. Az azonos nevű medence mellett halad el Kelet-Ukrajnában.  

2. Ukrajna gazdasága
Válaszolj az ukrán gazdaság mezőgazdasági ágazataival kapcsolatos kérdésekre!

a)  Melyek az Európai Unió országaiba exportált legfontosabb ukrán mezőgazdasági termékek? Válaszolj a 
diagram segítségével!

 

 

Az Ukrajnából az EU-ba exportált főbb termékek értéke 2021-ben

 

Takarmánykukorica

Növényi olaj

Vasérc

Villamos elosztó berendezések

Olajos magvak és növények

Vas- és acélrudak

(milliárd euró)0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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b)  Jellemzően melyik növényből állítják elő Ukrajnában az exportált növényi olajat?        

c)  Mely természeti adottságok teszik lehetővé, hogy Ukrajna nagy mennyiségű mezőgazdasági terméket tud 
exportálni? Nevezz meg hármat!

 1.  

 2.  

 3.  

3. Lengyelország és Ukrajna összehasonlítása
Melyik a nagyobb? Írd be a megfelelő relációs jelet (<, >) a párok közé!

 Az átlagos birtokméret Lengyelországban  Az átlagos birtokméret Ukrajnában

 Gazdasági fejlettség (GDP/fő) Lengyelországban  Gazdasági fejlettség (GDP/fő) Ukrajnában

 A népességfogyás mértéke Lengyelországban  A népességfogyás mértéke Ukrajnában

 A nemzetiségek aránya Lengyelországban  A nemzetiségek aránya Ukrajnában

4. A Krím félsziget
a) Válaszolj a Krím félszigettel kapcsolatos kérdésekre az atlasz és a tankönyvi lecke alapján!

 Melyik tengerbe nyúlik be a Krím félsziget?  

 Mely kisebb tengert keríti el a félsziget?  

 Milyen magas a félsziget legmagasabb pontja?   m

 Melyik a félsziget legnagyobb népességszámú városa?  

  Milyen anyanyelvű a félsziget lakosságának többsége a legutóbbi hivatalos, 2001-es népszámlálási ada-

tok szerint?  

b) Nézz utána, mi jelenleg a hivatalos státusza a Krím félszigetnek!  

5. Lengyel és ukrán városok
Melyik városra vonatkoznak a leírások? Nevezd meg őket!

a) A turizmus egyik fő célpontja Dél-Lengyelországban:  

b) A legnagyobb ukrán kikötőváros a Fekete-tenger partján:  

c) A főváros mellett a pénzügyi szolgáltatások másik kiemelt központja Lengyelországban:  

d) A Felső-sziléziai iparvidék központja:  

6. Iparvidékek 

Melyik ásványkincs készleteire települtek Lengyelország és Ukrajna legfontosabb iparvidékei? 

 

Lengyelország és Ukrajna
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1

2
3

4
5

6

7 8
9

10

12

11

53. Románia

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Románia részei
a) Nevezd meg Románia számokkal jelölt részeit!

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

b) Mely országrészek fekszenek a Kárpát-medencében?

  

  

2. Kisebbségek Romániában

a) Körülbelül hány magyar él Romániában?  

b) Melyik történelmi tájon a legnagyobb a magyarok aránya Romániában?  

c) Nevezz meg három romániai várost, amelyben sok magyar él! 

  

d) A magyaron kívül melyik kisebbségi népcsoport aránya jelentős még Romániában? 

  

3. Városok Romániában

a) Nevezd meg a térképen szereplő városokat!

b) Sorold fel a térképen bejelölt városok közül azokat, amelyekben jelentős ágazat a vegyipar! 

  

c) Melyik ásványkincs a legfontosabb nyersanyaga a román vegyiparnak? 

  

d) Hol vannak e nyersanyag legnagyobb készletei az országban?

  

Bánság

Bukovina

D
ob

ru
dz

sa

1

2

3

4
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4. Turizmus Romániában
Válaszolj a kérdésekre a szöveg elolvasása után!

a)  Mely tényezőknek köszönhető Kalotaszentkirály népszerűsége? Nevezz meg néhány tényezőt a szöveg alap-
ján!

  

  

  

b) Miért az európai uniós csatlakozás után vett lendületet a falusi turizmus a településen?

  

c) Mikor csatlakozott Románia az Európai Unióhoz?  

d) Milyen típusú, célú európai uniós pályázatokra lehet jogosult Románia?

  

e)  Milyen korszerűsítéseket, beruházásokat valósítottak már meg pályázati pénzekből Kalotaszentkirályon és 
környékén?

  ________________________________________________________________________________

  

f) Milyen további fejlesztést tervez a település?

  

g) Hogyan lehetne továbbfejleszteni, kiterjeszteni a falusi turizmust Romániában? Írd le az ötleteidet!

  

  

  

  

  

  

Románia

Évente mintegy 20–25 ezer turistával büszkélkedhet Kalotaszentkirály-Zentelke község. A falusi turizmust 
csúcsra járató, Kalotaszeg „fővárosától”, Bánffyhunyadtól néhány kilométerre fekvő település híre egyre 
messzebb elér. A település nemcsak a magyarok, hanem a románok körében is népszerű, sőt a nyári időszak-
ban akad francia, holland, norvég, brazil vagy éppen japán vendég is. A látogatók a községből kiindulva csil-
lagtúrákban nemcsak Kalotaszeg, hanem az Erdélyi-szigethegység legfontosabb látnivalóit is felfedezhetik.
Kalotaszentkirályon mintegy ötven hivatalosan jegyzett falusi vendégház és panzió működik. A házak és 
kerítések rendezettek, az utcán nyoma sincs szemétnek, mindenhol kétnyelvű, magyar–román feliratok és 
turisztikai eligazító táblák sokasága fogadja a vendégeket.
A falusi turizmus helyben már az 1990-es években elindult. Az igazi bumm Románia EU-s csatlakozása után 
kezdődött, amikor a helyi önkormányzatok hozzájuthattak európai uniós pályázatokhoz. A helyi település-
vezető számításai szerint eddig összesen 20 millió euró uniós forrást sikerült lehívni. Ebből nemcsak a teljes 
közművesítést oldották meg öt környékbeli faluban, hanem a falun átfolyó patak medrét is szabályozták.  
Egy másik pályázat alapján bicikliutat terveznek a Kalota–Bánffyhunyad egykori vasútvonal töltésén, ami 
szintén vonzó lehet a falut kedvelő turisták számára.

(Forrás: https://erdelyinaplo.ro alapján, módosítva)
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54. Közép- és Kelet-Európa – Gyakorlófeladatok 

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Tematikus térkép készítése a népességszám változásáról 
a)  Készíts tematikus térképet az adatok alapján a táblázatban szereplő országok népességszám-változásáról!  

(A tematikus térkép elkészítéséhez a tankönyv 11. oldalán találsz segítséget.)

Svájc  0,7
Ausztria  0,4
Csehország  0,3
Németország  0,2
Szlovákia  0,1
Lengyelország  0
Románia –0,4
Ukrajna –0,6

b) Magyarázd meg a különbségeket az országokról tanultak alapján!

  

  

  

  

2. Hegycsúcsok Kelet- és Közép-Európában 
Tengerszint feletti magasságuk alapján állítsd sorrendbe a hegycsúcsokat! Kezdd a legalacsonyabbal! Írd a 
csúcsok mellé, hogy melyik hegységben és melyik országban találhatóak! Használd az atlaszod!

Sorszám Hegycsúcs Hegység Ország

Zugspitze

Łysica

Grossglockner

Brocken

Jungfrau

Sněžka

Hoverla

Gerlachfalvi-csúcs

Nagy-Bihar

3. Városok Kelet- és Közép-Európában
Folytasd a városok sorát mindig az utolsó betűvel! Legalább 10 várost nevezz meg! Csak kelet- és közép-euró-
pai városokat sorolj fel! Használd az atlaszt! 

Arad,  

 

A népességszám-változás mértéke az előző évihez képest, % (2020)  
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4. Ismerjük meg a közép-európai országokat!
a)  A német kultúra mely jellegzetességeit, Németország mely híres épületeit ismered fel az összeállításban? 

Sorold fel, majd beszéljétek meg párban az eredményeiteket! 

  

  

  

b) Készíts más országokról hasonló ábrát vagy plakátot!

5. Országok körvonalai
Felismered az országokat a körvonaluk alapján? Írd az ábrák alá az országneveket! 

 

 

 

Közép- és Kelet-Európa

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
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55–56. A délszláv országok 

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Az egykori Jugoszlávia
a) Írd a térkép mellé az egykor Jugoszláviát alkotó, ma független államok nevét (A–G)!

b) Mely fővárosokat jelölik a számok a térképen?

 1. __________________________________ 5.  

 2. __________________________________ 6.  

 3. __________________________________ 7.  

 4. __________________________________

2. A Dinári-hegység
Írj öt igaz állítást a Dinári-hegységről a felsorolt kifejezések felhasználásával! 

karszt  éghajlatválasztó  Horvátország  macchia  Dalmácia

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

3. Népek és országok mozaikja
Mely nép(ek)re vagy ország(ok)ra ismersz rá a leírások alapján? Írj be legalább egy helyes választ!

a) Iszlám vallású délszláv népcsoport:  

b) Többségében albánok által lakott, egykor Jugoszláviához tartozó ország:  

c) Jellemzően római katolikus vallású délszláv népcsoport:  

d) Tengerparttal nem rendelkező délszláv ország:  

e) Cirill betűket használó, Magyarországgal nem szomszédos délszláv ország:  

f) A legtöbb magyar nemzetiségű lakosnak otthont adó délszláv ország:  

g) Egykori jugoszláv tagállam, ma már az Európai Unió tagja:  

1
A

B

C

D

E

F

G

2

3

4

5 6

7

A)  

E)  

F)  

G)  

B)  

C)  

D)  
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4. A délszláv térség jellemzői
Készíts meghatározásokat a rejtvényhez! Legyenek összefüggésben a délszláv országokkal!

1. K I K Ö T Ő
2. H O R V Á T

3. K A R S Z T
4. G Y Ó G Y S Z E R G Y Á R T Á S

5. I D E G E N F O R G A L O M
6. S Z Á V A

7. M A C E D Ó N

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

5. Utazás a délszláv országokban
Olvasd el a szöveget, majd írd a helyszínek sorszámát a térkép megfelelő helyére!

A szövegben szereplő helyszínek közül melyik 
részlete látható az alábbi képen? 
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Vaskapu

1758

2795

2748

Durmitor
2522

2694

22281913

2914

2558
680

2863

1849Triglav Nagy-Bihar

Hvar

Korčula

Krk

Cres

Lošinj

Rab

Isztria-fsz.

ACEDÓ

S Z E R B I A

KOSZOVÓ

MONTENEGRÓ
(CRNA GORA)

R OSZLOVÉNIA

HORVÁTORSZÁG

HERCEGOVINA

BOSZNIA-

M A G Y A R O R S Z Á G

1230

268

73
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.-
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Ny.-Morava

Boszna

Dráva
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Una

Dráva

Száva

Száva

Dráva

Mura

Fehér-KörösD
una

Sió

Maros

Fekete-Körös

Tisza
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Shkodrai-
    tó

Balaton

Trieszti-
   öböl
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e
n

g

Udine

Maribor

Szabadka

Eszék

Tuzla

Pula

Kaposvár

Klagenfurt

Vajdahunyad
(Subotica)

(Osijek) (Hunedoara)

Bihać

Koper Károlyváros
(Karlovac)

Plitvice

Zadar

Dubrovnik

Zenica

Mostar

Shkodra

Novi Pazar

(Shkodër)

Bor
Jajce

Bar

Kotor

Crkvice

(Trieste)

(Rijeka)

(Novi Sad)

(Timișoara)

(Prishtinë)

(Sarajevo)

Szeged

Trieszt

Fiume

Ljubljana

Banja
Luka

Újvidék

Temesvár

Arad

Kragujevac

Split

Szarajevó

Priština
Pescara

Ancona

Niš

Pécs

Podgorica

(Zagreb)

(Skopje)

Zágráb

Szkopje

(BEOGRAD)
BELGRÁD

Lucáék hosszú utazást tettek a délszláv országok területén. Először az Alpokban (1.) túráztak egy kicsit, majd 
elmentek Koper kikötőjébe (2.). Onnan az Isztriai-félszigeten (3.) keresztül jutottak Fiuméba (4.). A jelen-
tős ipari központból a Plitvicei-tavakhoz (5.) látogattak. Onnan délkelet felé vették az irányt, és a dalmát 
tengerparton haladva hosszú autózás után Bosznia-Hercegovinába érkeztek, ahol Mostarban (6.) megnéz-
ték az Öreg hidat. A következő állomásuk az „Adria gyöngyszemének” is nevezett Dubrovnik (7.) volt. Innen 
Montenegróba utaztak, ahol a Kotori-öböl (8.) partján fürdőzéssel töltöttek el néhány napot. A tengerparti 
pihenés után hazafelé vették az irányt, de útközben még megnézték a belgrádi  (nándorfehérvári) várat (9.).

A délszláv országok
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57. Oroszország

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Oroszország világgazdasági szerepe
Nevezz meg három tényezőt, amely alapján Oroszország meghatározó világgazdasági szereplőnek tekinthető!

1.   

2.   

3.   

2. Oroszország természeti adottságai
Egészítsd ki a hiányos szöveget az oda illő kifejezésekkel!

Európa és Ázsia határát hosszú szakaszon az 1.  __________________________________ hegység jelenti.  

Ettől nyugatra a 2.  _____________________________ hátságokkal tagolt felszíne terül el. Északi részét a 
3.  ____________________________________ formálta, amit a felszínen sorakozó tómedencék is jeleznek. 

Oroszország ázsiai részének zömét 4.  ____________________________________ tája foglalja el. Területén  

halad keresztül a Jeges-óceánba torkolló három nagy folyó: az 5.  _______________________________,  

a 6.  _______________________________ és a 7.  _______________________________.

3. Tájak és gazdaság
Írd a fogalmak sorszámát a megfelelő tájhoz!

4. Oroszország népessége
Karikázd be az igaz állítások betűjelét! Javítsd ki a hamis állításokat!

a) Oroszország lakosságának több mint fele az ázsiai országrészen lakik.

  

b) Szibéria déli része Oroszország rendkívül sűrűn lakott területe.

  

c) Oroszországban több mint 200 különböző nemzetiség él.

  

d) A legnépesebb orosz település a főváros, Moszkva.

  

1. erdőgazdálkodás

5. búza

2. földgáz

6. kőolaj 7. napraforgó

3. kukorica

8. tajga

4. feketeföld

Kelet-európai-síkság Szibéria
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5. Oroszország iparvidékei
Töltsd ki az iparvidékek információs buborékát!

6. Keresztül Oroszországon
A transzszibériai vasútvonal a leghosszabb vasútvonal a világon. Moszkvától Vlagyivosztokig több mint hat 
napon át tart az út. 

a)  Keresd meg a transzszibériai vasútvonal legfontosabb állomásait a térképen! Határozd meg a fenti városok 
földrajzi koordinátáit!

 ________________     ________________     ________________     ________________     ________________

b) Mérd meg a Google Térképen az egymást követő városok légvonalbeli távolságát!

 1. Moszkva – Nyizsnyij Novgorod: _________ km 2. Nyizsnyij Novgorod – Jekatyerinburg: __________ km

 3. Jekatyerinburg – Novoszibirszk: _________ km 4. Novoszibirszk – Vlagyivosztok: __________ km

c) Mennyi az idő az egyes városokban, amikor Moszkvában 14 óra van?

 Nyizsnyij Novgorod: _______  Jekatyerinburg: _______  Novoszibirszk: _______  Vlagyivosztok: _______

Oroszország

Szentpétervár környéke
Erőforrások:

 

Legfontosabb ipari ágazatok:

 

 

Moszkva környéke
Erőforrások:

 

Legfontosabb ipari ágazatok:

 

 

Volga menti iparvidék
Legfontosabb városok:

 

Erőforrások:

 

Legfontosabb ipari ágazatok:

 

Uráli iparvidék
Legfontosabb városok:

 

Erőforrások:

 

Legfontosabb ipari ágazatok:

 

Moszkva Nyizsnyij Novgorod Jekatyerinburg Novoszibirszk Vlagyivosztok
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58. Közép- és Kelet-Európa – Összefoglalás

EURÓPA FÖLDRAJZA 

1. Közép- és Kelet-Európa tájai, országai, folyói és a partján fekvő tengerek
a) Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt hegységeket!

 1. ________________________________________ 5.  

 2. ________________________________________ 6.  

 3. ________________________________________ 7.  

 4. ________________________________________ 8.  

b) Írd a térképvázlatba a térséget határoló tengerek nevét!

c) Írd a folyók neve után a megfelelő betűt!

 Duna: _______ Dráva: _______ Elba: _______ Odera: _______ Rajna: _______

 Száva: _______ Tisza: _______ Vág: _______ Visztula: _______

d) Vonalazd be az Európai Unió tagállamait!

2. A közép- és kelet-európai országok népessége
Állítsd népességszámuk alapján növekvő sorrendbe (1–7.) a következő országokat!

Ausztria  Lengyelország  Németország  Románia  Szlovénia  Szerbia  Ukrajna

       

1

2
A B C

E

I

F

D

H

G

3 4

5

6

8

7
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3. Azonos szerepkörű városok Közép- és Kelet-Európában
Mi lehet az egy csoportba sorolt városok megegyező kiemelt szerepköre?

a) Hamburg, Odessza, Koper, Gdańsk, Constanţa, Szentpétervár

  

b) Ostrava, Doneck, Szamara, Dortmund, Katowice

  

c) Kijev, Szarajevó, Bern, Prága, Varsó, Pozsony

  

d) Dubrovnik, Kotor, Krakkó, Salzburg, Prága

  

4. Közép- és Kelet-Európához kapcsolódó fogalmak
a) Oldd meg a keresztrejtvényt!

 1. A zárt erdőségek felső határa a magashegységekben.
 2. Pozsony folyója.
 3. A hegységek lealacsonyodó részei, amelyeken gyakran közlekedési útvonalak haladnak keresztül.
 4. A német gazdaság egyik vezető ágazata.
 5. A Déli-Kárpátoktól a Dunáig terjedő történelmi terület.
 6.  Az ipar átalakulásának folyamata, a hagyományos nehézipari ágazatok súlyának csökkenése és a mo-

dern ágazatok előtérbe kerülése (két szó, szóköz nélkül).
 7. Többségében ortodox vallású délszláv népcsoport.
 8. Oroszország észak-ázsiai nagy tájegysége.
 9. Kelet-Európa síkvidékein jellemző, kiváló minőségű talaj.

1.

2.

3.

4.

–
5.

6.

7.

8.

9.

b) Mi a megoldás?   

c) Jellemezd a megoldásként kapott terület elhelyezkedését és gazdaságának fő vonásait!

  

  

  

Közép- és Kelet-Európa – Összefoglalás
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AFRIKA FÖLDRAJZA

59. Afrika domborzata és vízrajza 

1. Afrika fekvése, partvonala
Fejezd be a mondatokat!

Afrikán keresztülhalad az Egyenlítő, ezért  

  .

Afrika nyugati partja a nyugati félgömbön fekszik, mert  

 .

Afrika partvonala meglehetősen tagolatlan, mert  

 .

2. Afrika tájai
a) Mely tájakat jelölik a számok a térképvázlaton? Írd a számokat a táj nevét tartalmazó keretbe!

b) Melyik tájhoz tartoznak az állítások? Írd az állítások betűjelét a megfelelő táj keretébe!

 A) A Föld legnagyobb sivatagrendszere.
 B) Az Afrikai-árokrendszer mentén elhelyezkedő vulkáni hegység.
 C) Az Eurázsiai-hegységrendszer kezdő tagja. 
 D) Vetődéssel bezökkent süllyedék az Egyenlítő mentén.
 E) Folyók által feltöltött tengerparti síkság. 

1

2

3

4

5

6

7
9

8

Atlasz

Kelet-afrikai-magasföld

Etióp-magasföld

Szudán

Dél-afrikai-magasföld

Kilimandzsáró-csoport

Guineai-öböl partvidéke

Szahara

Kongó-medence
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3. Afrika számokban
Melyik nagyobb? Írd a megfelelő relációs jelet (>, <) a négyzetekbe! Használd az atlaszod!

 Európa területe  Afrika területe

 a Szahara területe  a Szudán területe

 a Viktória-tó mélysége  a Tanganyika-tó mélysége

 a Teleki-vulkán magassága  a Kilimandzsáró-csoport magassága

 a forró övezethez tartozó afrikai terület  a mérsékelt övezethez tartozó afrikai terület

 a Nílus hossza  a Kongó hossza

 az Afrikai-ősföld kora  az Atlasz kora

4. Hol járunk?

a) Melyik földrajzi képződmény helyét jelzik az alábbi koordináták? 

 d. sz. 18°; k. h. 26°:  

b) Melyik folyón található a látványosság?  

c) Mely országok területén fekszik a képződmény?  

d) Hogyan jött létre?  

  

5. A Csád-tó története
Olvasd el a szemelvényt és vizsgáld meg az ábrát, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Mekkora volt 1963-ban a Csád-tó területe? ___________ km2

Hány százalékkal csökkent 1963 és 2017 között a tó területe?  

Milyen tényezőket említ a szemelvény a Csád-tó kiszáradásának okaként?  

 

Milyen következményei lehetnek a vízfelület csökkenésének?  

 

Afrika domborzata és vízrajza

Afrika legnagyobb lefolyástalan területének legmélyebb pontján  
1973-ban még 16 000 négyzetkilométernyi területet foglalt el a 
Csád-tó. Ez a 64,6%-a volt a tó 1963-as kiterjedésének. Azóta az 
aszályos évek és a tavat tápláló folyók lakossági és mezőgazdasági 
hasznosítása miatt 2017-re 1831 km2-re zsugorodott a tó területe.  
A zsugorodó vízfelület komoly feszültségek forrása. Nem csupán a 
halászok, az állattenyésztők és a földművelésből élők vízfelhasználási 
érdekei ütköznek, a part menti élővilág is egyre szűkebb területen 
kénytelen összezsúfolódni. 
 (Forrás: https://pangea.blog.hu alapján, módosítva)

1963 1973

1997 2017
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60. Afrika éghajlata és mezőgazdasága

AFRIKA FÖLDRAJZA

1. Éghajlatok Afrikában
a) Nevezd meg a térképen jelzett éghajlatokat!

 

b) Melyik éghajlat jellemző az alábbi tájakon? Írd a tájak betűjelét az éghajlatok neve mellé!

A) Szahara  B) Fokváros környéke  C) Kongó-medence  
 D) Szudán  E) az Atlasz északi előtere 

2. Az éghajlatok jellemzői és következményeik
Írd a felsorolt jellemzők, állítások számát a táblázat megfelelő helyére! Egy számot több helyre is lehet írni. 

Egyenlítői éghajlat Szavannaéghajlat Forró övezeti sivatagi éghajlat

3. A szavannaéghajlat jellemzése
Válaszold meg a kérdéseket a diagram alapján!

a) Mely hónapokban hullik a legkevesebb csapadék?  

  

b) Mekkora az éves csapadékmennyiség?  

c) Milyen a csapadék évi eloszlása?  

d)  Mennyi az évi közepes hőingás? 

  

  J F M Á M J J A O N DSz
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1. Egész évben erős a felmelegedés.
2. Két évszak van: egy forró, száraz és egy meleg, száraz. 
3. Jelentős a napi hőingás.
4. Egyenletes a csapadék éves eloszlása.
5. Az ilyen éghajlatú tájakat trópusi esőerdők borítják.
6. Magas a páratartalom. 
7.  Az ilyen éghajlatú tájakon fákkal, cserjékkel tarkított 

magas füvű puszta a természetes növénytakaró.

 8.  Kő- és homoksivatagok uralják az ilyen éghajla-
tú tájakat.

 9. Kicsi az évi közepes hőingás.
10.  Nincs összefüggő növényzet az ilyen éghajlatú 

tájakon.
11. Száraz és csapadékos évszak váltja egymást.
12.  Nagytestű patás állatok legelésznek az ilyen ég-

hajlatú tájakon.
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4. Termesztett növények Afrikában
a) Írd be a táblázat megfelelő helyére a felsorolt, Afrikában jellemző termesztett növények sorszámát!

1. banán  2. datolyapálma  3. édesburgonya  4. földimogyoró  5. gyapot  6. kakaó
 7. kaucsuk  8. kávé  9. kókuszpálma  10. köles  11. kukorica  12. manióka

Önellátó gazdálkodás Piacra termelő gazdaságok

Egyenlítői éghajlat

Szavannaéghajlat

Forró övezeti  
sivatagi éghajlat

b)  A világpiacra kerülő kakaótermés mintegy 60%-át Elefántcsontpart és Ghána adja. Milyen éghajlati felté-
telek kedveznek a kakaó termesztésének?

  

  

5. Gazdálkodási módok Afrikában
Párosítsd a gazdálkodási módok nevét a leírásukkal! Írd a betűjeleket a megfelelő leírás után! Nincs minden 
leírásnak fogalompárja!

A) nomád pásztorkodás  B) égetéses-irtásos földművelés  C) ugaroló-talajváltó gazdálkodás 
 D) ültetvényes gazdálkodás  E) oázisgazdálkodás

1. Nagy területű földeken csak egy-kétféle növényt termesztenek modern eszközökkel a világpiacra. _____

2.  A kimerült földek helyett új területen égetik fel az esőerdőt, majd talajlazítás  
után addig használják a földet, amíg az is ki nem merül. _____

3.  A pásztoroknak nincsenek állandó lakóhelyeik, az állatokkal együtt folyamatosan 
vándorolnak újabb és újabb legelők után kutatva.  _____

4. A sivatagok gazdálkodási módja, fő terménye a datolya.  _____

5. E gazdálkodási forma kizárólag Afrika déli csücskére jellemző.  _____

6. A kimerült földeket néhány évig pihentetik, addig más földeket művelnek. _____

6. Száhel-öv
Karikázd be a felsoroltak közül kékkel a Száhel-övben kialakult problémák okait, pirossal azok következményeit!

túllegeltetés                    
éhínség

                    szárazabb éghajlat

megnőtt az állatállomány mérete                    háborús konfliktusok                    elvándorlás

Afrika éghajlata és mezőgazdasága
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AFRIKA FÖLDRAJZA

61. Afrika népessége és ipara 

1. Afrika ipara
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írj I betűt az igaz állítások és H betűt a hamisak mögé!

a) Az afrikai feldolgozóipar általában véve fejletlen. _______

b) Az ipar fejlődéséhez Afrikában hiányoznak a helyi természeti erőforrások. _______

c) A legtöbb afrikai országban hiányzik a jól képzett munkaerő. _______

d) A legfejlettebb ipari központok Afrikában a földrész középső részén találhatók. _______

e) Napjainkban a legtöbb külföldi befektető az USA-ból érkezik Afrikába. _______

2. Afrika turizmusa
a) Mely turisztikai célpontokról szólnak az alábbi utazási plakátok? Írd a nevüket a képek alá!

 

b) Készíts turistacsalogató plakátot egy kenyai szafarihoz! 

3. Nagyvárosok Afrikában
Írd a felsorolt nagyvárosokat az országuk mellé!

Accra  Alexandria  Fokváros  Johannesburg  Kairó  Lagos  Nairobi

Egyiptom: _________________________________ Kenya:  

Ghána: ____________________________________ Dél-afrikai Köztársaság:  

Nigéria: ___________________________________   

Az ókor hét csodája közé  
tartozó épületek ma is  
lenyűgöző látványt  

nyújtanak.

Búvárkodj a korallok Búvárkodj a korallok 
között!között!

Kék tenger, szikrázó napsütés  
és remek búvárkodási  

lehetőségek várnak az Afrika 
és Ázsia között fekvő tenger 

partján.

Béke és nyugalom a 
fűszerek szigetén

Igazi trópusi paradicsom vár  
Tanzániában, a szárazföld 
 partjától alig 40 km-re az  

Indiai-óceánban fekvő szigeten.

Ókori csodák a 
Nílus mentén
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4. Nyomornegyedek Afrika nagyvárosaiban
Írj négy igaz állítást Afrika nagyvárosainak nyomornegyedeiről a kép alapján!

1.  

   

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5. Afrika korfája
Válaszolj a kérdésekre a korfa alapján!

a) Melyik korosztályban vannak a legkevesebben?

  

b)  Mekkora a 15 évnél fiatalabbak aránya?  

c)  Mekkora a 15 és 64 év közöttiek aránya?  

d)  Alacsony vagy magas a születéskor várható átlagos élet-

tartam Afrikában?  

e) Mi jelzi a korfán, hogy Afrikában népességrobbanás zajlik? 

  

f)  Milyen következményei lehetnek egy ország társadal-
mi-gazdasági életében annak, ha nagyon magas a gyer-
mekkorúak aránya? 

  

  

6. A szegénység következményei
Készíts gondolattérképet a fogalmakból, jellemzőkből! Ki is egészítheted a listát!

nincs tiszta víz  járványok terjedése  sok analfabéta  rossz lakáskörülmények 
 éhezés  magas csecsemőhalandóság  elégtelen orvosi ellátás

7,4%7,7%
6,7%6,9%

5,9%6,0%
5,1%5,2%

4,4%4,5%
3,9%3,9%

3,4%3,4%
2,9%2,9%

2,4%2,3%
2,0%1,9%

1,6%1,5%
1,3%1,2%

1,0%0,9%
0,8%0,7%
0,5%0,4%
0,3%0,3%
0,2%0,1%
0,1%0,0%

nőkfér�ak

0% 2% 4% 6% 8% 10%10% 8% 6% 4% 2%

0–4
5–9

10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85–89

Népesség (2019): 1 308 064 176 fő

év

Afrika népessége és ipara

szegénység
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62. Amerika határai és domborzata 

AMERIKA FÖLDRAJZA

1. Amerika határai
a) Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt földrajzi fogalmakat!

 1.   (sziget)

 2.  -óceán

 3.  -szoros

 4.  -félsziget

 5.  -öböl

 6.  -félsziget

 7.  -félsziget

 8.  -öböl

 9.   (szigetvilág)

10.  -tenger

11.  -óceán

12.  -félsziget

13.  -óceán

14.  -csatorna

b)  Rajzold be a térképvázlatba az Amerikán áthala-
dó nevezetes szélességi köröket!

2. Kőzetlemezek Amerika alatt
Írd a kőzetlemezek és a törésvonal nevét az ábrába, majd válaszolj a kérdésekre!

a)  Milyen mozgást végeznek egymáshoz képest az 

ábrán látható kőzetlemezek?  

b)  Milyen következményei lehetnek ennek a moz-

gásnak?  

c)  Melyik amerikai nagyváros fekszik az ábrán lát-

ható törésvonal közelében?  

d)  Milyen kőzetlemezmozgás következtében ala-

kult ki az Andok?  

e)  Mely két kőzetlemez találkozik Dél-Amerika 

nyugati partjánál?

  
 

1
2

3

4
5

6

7
8

910

11

13 14

12

CSENDES-ÓCEÁN

.................................................. -törésvonal

..................................................
-kőzetlemez

..................................................
-kőzetlemez
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3. Amerikai tájak
a) Mely amerikai tájakra vonatkoznak a leírások? Írd a vonalra a megfelelő táj nevét!
 1. Az Orinoco és az Amazonas között elterülő, törésvonalak mentén rögökre szakadt hegyvidék.  

   
 2.  Észak-Amerika legrégebben megszilárdult magja. Hullámos felszínét számos, esetenként nagy terü-

letű tó tarkítja. Ezek medrét a jégkorszaki jég munkája alakította ki.  

   
 3. Amerika legnagyobb területű alföldjét sűrű esőerdő borítja, névadója a Föld legbővizűbb vízfolyása. 

   
 4.  Nagy területű, viszonylag száraz medence Közép-Amerikában, a Pacifikus-hegységrendszer vonula-

tai között.  

 5. Észak-Amerika keleti részén fekvő, óidei eredetű, lepusztult, rögökre töredezett hegység. 

   

 6.  A fiatal, gyűrt szerkezetű hegység a Pacifikus-hegységrendszer részeként emelkedett a magasba a 
Csendes-óceáni- és az Észak-amerikai-lemez ütközése során. A hegységben található a Mount St. 
Helens vulkán.

   

 7.  Egy óceáni és egy szárazföldi lemezszegély találkozásánál alakult ki a Föld leghosszabban elnyúló 

hegysége. Itt található Amerika legmagasabb csúcsa.  

b) Mely tájakról készültek a következő képek? Írd a tájak nevét a képek alá!

 

4. Földtörténeti fejlődés Amerikában
Tedd sorrendbe az alábbi tájakat kialakulásuk szerint (1–4.)! Kezdd a legidősebbel!

Appalache  Mississippi-alföld  Andok  Brazil-felföld

    

5. Térképes gyakorlás – tájak és városok
Melyik amerikai tájon találhatók a következő városok?

1. Memphis: ______________________________ 2. Brazíliaváros:  

3. Montréal: _______________________________ 4. Manaus:  

Amerika határai és domborzata

3.2.1.
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63. Amerika éghajlata és vízrajza

AMERIKA FÖLDRAJZA

1. Amerika éghajlatát befolyásoló tényezők
Egészítsd ki a hiányos szöveget a megfelelő kifejezésekkel!

Észak-Amerika éghajlatát jelentősen befolyásolja a kontinensrész 1.  ________________________________  

nyitottsága. A 2.  __________________________________ felől szinte akadálytalanul áramlanak le a hideg 

légtömegek a szárazföld belsejébe, de dél felől is nyitva áll az út a melegebb levegő előtt. Nyugatról és 

keletről viszont a 3.  ____________________________________ gátat szabnak a levegő mozgásának.  

A hideg és meleg légtömegek találkozása miatt a szárazföld középső részén az időjárás rendkívül  
4.  ______________________________. Közép-Amerikában a Ráktérítő mentén a szárazföld kis kiterjedése 

miatt nem tudtak kialakulni nagy területű 5.  ______________________________. Dél-Amerika nagyobb 

része a 6.  ______________________________ övezetbe tartozik. A kontinensrész délen elkeskenyedik, és 

nem ér el a 7.  ______________________________ övezetbe.

2. Tornádók és hurrikánok
Melyik légköri jelenségre illenek a jellemzők és a képek! Írd a betűjelüket és számukat a halmazábra megfelelő 
helyére!

 1. Körkörös képződmény.   6. Általában csak rövid ideig (kb. 20-30 perc) létezik.
 2. Trópusi ciklon.   7. Óceánok fölött keletkezik.
 3. Hideg és meleg levegő találkozásánál keletkezik.  8. Kis kiterjedésű forgószél.
 4. A szárazföld belsejében alakul ki.  9. A partokon gyakran okoz árvizeket.
 5. Nagy pusztításra képes.  10. Néhány napig létezik.
   11. Átmérője több száz kilométer.

3. Éghajlat a különböző tájakon
Javítsd ki a hibás mondatokat! 

a) Ha a Paranán hajózunk, a folyó mentén mindvégig esőerdőket látunk.

  

b) Florida száraz kontinentális éghajlatú tájainak természetes növényzetét prérinek nevezik.

  

c) A Guyanai-hegyvidéken több csapadék esik, mint az Amazonas-medencében, a felszínt tajga fedi.

  

d) A Prérin nyugatról kelet felé csökken a csapadék mennyisége. 

  

tornádó

hurrikán

A B
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4. Amerika vízrajza
Nevezd meg a térképvázlatokon számokkal jelölt folyókat, tavakat és vízesést!

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

5. Amerikai folyók
Karikázd be a folyók között a kakukktojást! Minden esetben indokold is a választásodat!

a) Mississippi, Colorado, Amazonas, Szent Lőrinc-folyó

 Indoklás:  

b) Orinoco, Amazonas, Mississippi, Paraná

 Indoklás:  

c) Szent Lőrinc-folyó, Mississippi, Amazonas, Paraná

 Indoklás:  

6. Amerikai folyók névjegye 
Készítsd el a Szent Lőrinc-folyó névjegyét! Készíts hasonló leírást más amerikai folyóhoz is!

Szent Lőrinc-folyó

Forrása:  

Hová torkollik?  

Torkolattípusa:  

Partján fekvő neves városok: 

 

Mely országokat érinti?  

 

Mely táj(ak)on halad keresztül?  

12

3
4

5 6
8
1097

11

12

13

Amerika éghajlata és vízrajza

A Szent Lőrinc-folyó Quebecnél
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AMERIKA FÖLDRAJZA

64. Amerika népessége és települései 

1. Amerika őslakosai
Válaszolj az Amerika őslakosaival kapcsolatos kérdésekre!

a) Mely népcsoportokhoz tartoznak Amerika őslakosai? 

 1. _________________________________________ és 2.  

b) Hogyan változott az őslakosok száma az európai bevándorlók megérkezése után?  

  

c) Mik azok a rezervátumok?  

  

2. Kevert népcsoportok
Írd be a halmazábra megfelelő helyére az Amerikában élő kevert népcsoportok nevét!

3. Népcsoportok elterjedése Amerikában
Jellemzően Amerika melyik részén élnek a számokkal jelölt népcsoportok? Írd a népcsoportok számát a meg-
felelő halmazba! Egy számot több helyre is beírhatsz!

1. angol bevándorlók leszármazottai  2. inuitok  3. meszticek  
 4. spanyol bevándorlók leszármazottai  5. mulattok  6. indiánok  7. fekete-afrikaiak  

 8. kínai bevándorlók  9. zambók  10. kelet-európai bevándorlók

4. Amerikai népcsoportok képeken
Mely amerikai népcsoportok képviselői láthatók a képeken? Írd a nevüket a képek alá!
                                 

 

Észak-Amerika Dél-Amerika

fehérek

feketék

indiánok

2.1. 3.
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5. Latin-Amerika
Fogalmazd meg, miért nevezzük Közép- és Dél-Amerikát Latin-Amerikának!

 

 

6. Települések Amerikában
Nevezd meg a leírások alapján a településekkel kapcsolatos fogalmakat!

a)  Latin-Amerika nagyvárosainak peremén kialakult, rossz lakókörülményekkel jellemezhető, zsúfolt 

nyomornegyedek.  

b) A városok területének terjeszkedése, a városlakók számának növekedése.  

c)  A nagyvárosok peremén elhelyezkedő, jellemzően családi házas beépítésű kisvárosok. Főképp a jómódú 

társadalmi rétegek képviselői költöznek ide.  

d)  Észak-Amerika középső részén jellemző szórványtelepülés, ahol a fejlett árutermelő mezőgazdaság a 

meghatározó. Általában egy-egy család lakja.  

e) A települések városias jellegének erősödése, a városi életforma terjedése.  

f)  Sokmilliós nagyvárosok összekapcsolódásával kialakult hatalmas várostömörülés. Például Bostontól 

Washingtonig is ilyen városhalmaz terül el.  

7. Településtípusok jellemzői
Írd a jellemzők, állítások számát a táblázat megfelelő helyére! Egy számot több helyre is beírhatsz.

1. Központját Amerikában általában felhőkarcolók uralják.  2. Főképp szegények lakják.
 3. Tiszta itt a levegő.  4. Dél-Amerikában jellemző.  5. Alacsony itt a népsűrűség.  6. Alacsony szintű  

az infrastrukturális ellátottság.  7. Jellemzően családi házak találhatók itt.  8. Magas népsűrűség jellemzi.

Farm Kertváros Nagyváros Favela

8. Népsűrűség Amerikában
a) Számold ki a táblázatban szereplő országok népsűrűségét!

Ország Terület (km2) Népességszám (fő) Népsűrűség (fő/km2)

Kanada 9 879 750 38 005 240
USA 9 831 510 329 484 120
Mexikó 1 964 375 128 932 750
Brazília 8 515 770 212 559 410
Kuba 109 880 11 326 620  

b) Magyarázd meg az országok népsűrűségének különbségeit a természetföldrajzi adottságokkal!

  

  

Amerika népessége és települései
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65–66. Az Amerikai Egyesült Államok

AMERIKA FÖLDRAJZA

1. Az Amerikai Egyesült Államok fejlődését elősegítő tényezők
Fogalmazz meg igaz állításokat az USA fejlődését elősegítő tényezőkről! Használd a megadott szavakat!

a) földrajzi fekvés:  

  

b) szakemberek:  

  

c) termőföld:  

  

2. Ásványkincsek az Amerikai Egyesült Államokban
Milyen ásványkincsek találhatók az USA-ban? Rajzold a megfelelő helyekre az ásványkincsek jelét!

                                                      
  

Sziklás-hegység      
Kordillerák Mississippi-alföld Mexikói-öböl Appalache Préri

3. Az USA mezőgazdasága
Írd a felsoroltak neve mellé a térképen látható megfelelő számot!

1

2

4

5

6 3

 gyapot, dohány, földimogyoró, rizs  déligyümölcsök, szőlő, zöldségek

 szarvasmarha-tenyésztés  búza, kukorica, szója, burgonya, cukorrépa

 erdőgazdálkodás  zöldség- és gyümölcsgazdaságok
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4. Mezőgazdaság a Prérin
Az ábra és a tanulmányaid alapján jellemezd Kansas természeti viszonyait és mezőgazdaságát!

a) Domborzata: 

  

  

  

b) Éghajlatának jellemzői:

  

  

  

c) Jellemző gazdálkodási mód:  

d) Termesztett növényei:  

e) Tenyésztett állatai:  

5. Gazdasági körzetek az USA-ban
Írd a gazdasági körzetek jellemzőit a táblázatba!

Nyugati partvidék Mexikói-öböl  
partvidéke

Nagy-tavak vidéke Észak-atlanti  
partvidék

természeti 
erőforrások

főbb ipari  
ágazatok

fontos városok

6. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága
Karikázd be azokat a sorszámokat, amelyek az USA gazdaságára jellemző megállapításokat tartalmaznak!

Az Amerikai Egyesült Államok

1.  A gazdasági ágak közül legnagyobb szerepe a 
szolgáltatásoknak van.

2. Nem jellemző a mezőgazdasági termékek exportja.
3. Sokat költenek kutatásra és fejlesztésre.
4.  A foglalkoztatottak kb. 10%-a a mezőgazdaság-

ban dolgozik.

5. Hatalmas a gazdaság energiaigénye.
6.  Nagy arányban vannak jelen magasan képzett 

szakemberek.
7.  Az ipari termelés az ország középső területén 

összpontosul.
8.  A hagyományos iparvidékeken lezajlott az ipari 

szerkezetváltás.
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AMERIKA FÖLDRAJZA

7. A gazdasági élet központjai
a) Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelzett városokat!

 1. __________________________________________  7.  

 2. __________________________________________  8.  

 3. __________________________________________  9.  

 4. __________________________________________ 10.  

 5. __________________________________________ 11.  

 6. __________________________________________ 12.  

b) Írd a városok számát a rájuk jellemző állítás után! Nem tartozik minden városhoz állítás.

 A) Szövetségi főváros: _____ F) Turisztikai központ Floridában: _____

 B) Az űrkutatás központja: _____ G) Déli kikötőváros jelentős kőolaj-finomítóval: _____

 C) Közelében van a Szilícium-völgy: _____ H) A Nagy-tavak vidékének központi városa: _____

 D) A déli körzet pénzügyi központja: _____ I) A filmgyártás nemzetközi jelentőségű központja: _____

 E) Itt található a világ egyik legforgalmasabb tőzsdéje: _____

8. Turizmus az Amerikai Egyesült Államokban
Ha az USA-ban töltenél néhány hetet, a képen látható helyszínt is meglátogatnád. A fotót egy szöveges üze-
nettel elküldöd a barátaidnak. Fogalmazd meg a rövid, egy-két mondatos üzenetet!

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5 6

7

8

9

1011
12
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9. Az USA népessége
A tanulmányaid és a térkép segítségével döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az USA népességére vonatkozó 
állítások! Írj I betűt az igaz és H betűt a hamis állítások utáni vonalra!

a) Az USA népességének többsége európai származású fehér.  ______

b) Az afroamerikaiak elsősorban a nagyvárosokban és a nyugati területeken élnek. ______

c) Az őslakos indiánok kevesebb mint 5%-át teszik ki a népességnek.  ______

d) A spanyol ajkú népesség elsősorban Latin-Amerika országaiból származik.  ______

e) A déli országrész egyes településein az ázsiai származásúak alkotják a lakosság többségét.  ______

f) Az ázsiai származásúak többsége Kínából és Dél-Koreából érkezett az országba.  ______

10. Keresztül-kasul az USA-n
A Chicagótól Los Angelesig vezető 66-os út népszerű útvonal. Válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Mekkora a légvonalbeli távolság Chicago és Los Angeles 

között?  

Mekkora a két város távolsága hosszúsági fokban mérve?

 

Mennyi az idő Los Angelesben, ha Chicagóban 14 óra van? 

 

Mely tájakon és folyók felett halad keresztül a 66-os út?

 tájak:  

 

folyók:  

 

afroamerikaiak

afroamerikaiak+fehérek

afroamerikaiak+latinok

ázsiaiak+fehérek

ázsiaiak+latinok

fehérek

indiánok

indiánok+fehérek

latinok

latinok+fehérek

Alaszka

Hawaii

Az Amerikai Egyesült Államok
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67. Latin-Amerika

AMERIKA FÖLDRAJZA

1. Latin-Amerika országai és városai
a) Nevezd meg a térképvázlaton bejelölt országokat (1–4) és városokat (A–F)!

b) Színezd ki a térképvázlaton Costa Rica és Kuba területét! 

c) Jelöld be a térképvázlaton a Panama-csatornát!

2. Latin-Amerika népessége 
Válaszolj a népességgel kapcsolatos kérdésekre!

a) Melyik dél-amerikai országban hivatalos nyelv a portugál?  

b) Mely kevert népcsoportok jellemzőek Latin-Amerikában?  

c) Mely területeken a legnagyobb a népsűrűség Dél-Amerikában?  

Egészítsd ki a mondatot!

Latin-Amerikában _________________________________ mértékű a természetes népességszám-növekedés, 

ezért a 15 évnél fiatalabbak aránya a társadalmon belül _____________________________________.

3. Ásványkincsek Latin-Amerikában
Kösd össze az ásványkincseket a lelőhelyükkel! Egy ásványkincshez több lelőhelyet is köthetsz, és egy lelőhely-
hez több ásványkincs is tartozhat.
 

1
A

B
C
DE

F

2

3

4
1.  

2.  

3.  

4.  

A)  
B)  
C)  
D)  
E)  
F)  

szénhidrogének

bauxit

nemesfémércek

vasérc

színesfémércek

 • Dél-Amerika északi partja •

 • Andok •

 • a Mexikói-öböl partvidéke •

 • Brazil-felföld •
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4. Latin-Amerika mezőgazdasága
Karikázd be azokat a mezőgazdasági terményeket, amelyek jellemzőek Latin-Amerikára!
 

 

5. Kávétermelés Brazíliában 
Olvasd el a szemelvényeket, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Milyen területeken terem a kávé két fajtája Dél-Amerikában?  

  

b) Mely élelmiszerek kivitelében volt világelső Brazília 2021-ben?  

  

c) Milyen hatása van a kávétermelés visszaesésének a világpiacon?   

  

d) Milyen következményei vannak Brazíliában?  

e) Miért okozhat az esőerdők irtása aszályt?  

  

Latin-Amerika

A legjelentősebb kávétermelő országok rangsorát 25-30%-os aránnyal Brazília vezeti. Az arabica kávétípus 
termőhelyként az 1500 méter feletti magasságot kedveli, a másik kávéfajta, a robusta pedig gyakorlatilag 
szinte bárhol megél a Ráktérítő és a Baktérítő közötti kávéövben. 

(Forrás: https://drivemagazine.eu, módosítva)

Az elmúlt hónapok időjárása nem kedvezett Brazíliának, a világ legnagyobb kávé-, cukor- és narancsléexportő-
rének, ahol az esős évszakban alig hullott csapadék. A brazil narancsültetvények 30%-át, míg az arabicakávé-ül-
tetvényeknek csak 15%-át öntözik. Az aszály jelentős hatással van a kiváló minőségű kávé árának emelkedé-
sére az egész világon. Szakértők azt jósolják, hogy az aszály nagy valószínűséggel inflációt okoz az országban.  
Ez éhezéshez vezethet. A brazil tudósok és az aktivisták a jelenlegi szárazságért az erdőirtást teszik felelőssé.
 (Forrás: 2021. május 22.  https://www.portfolio.hu, módosítva) 

A brazíliai esőerdők kivágása 2008 óta nem látott mértékű volt tavaly augusztus és idén július között. Ösz-
szesen 11 088 km2 esőerdőt pusztítottak el, ami naponta 4340 futballpályányi területet jelent. Ez 9,5%-os 
növekedést jelent az előző évhez képest. A fák kiirtása jelentősen, akár 10 °C-kal is növelheti egy-egy terület 
hőmérsékletét. A fák jelenléte azért is lényeges, mert mind árnyékukkal, mind a párologtatással hűtik a kör-
nyezetüket. A párologtatás a csapadékképződésnek is fontos feltétele.

(Forrás: 2020. december 1. https://greendex.hu, módosítva)

kakaó

füge

paradicsom

zab

kukorica

banán

cukornád

cukorrépa

árpa

kaucsuk

burgonya

                 



136

AFRIKA ÉS AMERIKA FÖLDRAJZA

68. Afrika és Amerika – Összefoglalás 

1. Afrika és Amerika összehasonlítása
a) Írd a jellemzők, fogalmak számát a halmazábra megfelelő helyére!

b) Melyik a nagyobb? Tedd a megfelelő relációs jelet (<,>) a négyzetekbe!

 a trópusi sivatagok kiterjedése Afrikában  a trópusi sivatagok kiterjedése Dél-Amerikában

 Afrika területe  Amerika területe

 az USA gazdasági termelése  Brazília gazdasági termelése

 az USA népessége  Brazília népessége

 az erdőirtás mértéke Afrikában  az erdőirtás mértéke Amazóniában

 éhező gyermekek száma Amerikában  éhező gyermekek száma Afrikában

 a leghosszabb hegyvonulat hossza   a leghosszabb hegyvonulat hossza Afrikában Dél-Amerikában 

 az egy főre jutó GDP Dél-Amerikában  az egy főre jutó GDP Észak-Amerikában

 1. tajga 
 2.  Északnyugati részén gyűrt szerkezetű hegység 

található.
 3. Nagyobb része a trópusi övezetben van. 
 4. Jelentős számú fekete bőrű népesség lakja.
 5. nagyvárosi nyomornegyedek 
 6.  Legmagasabb hegycsúcsa meghaladja az  

5000 métert.
 7. zuhatagok 
 8. jégvájta tómedencék 
 9. Több mint három ország fekszik a területén. 

10. indiánok 
11. trópusi esőerdő 
12. tornádó 
13. európai bevándorlók 
14. magasan fejlett országok 
15. portugál nyelv 
16. Határos az Atlanti-óceánnal.
17. Vannak arab többségű országai. 
18. szavanna 
19. Területén gyarmatok voltak. 
20. Gazdag ásványkincsvagyonnal rendelkezik.

Észak-Amerika

Afrika

Dél-Amerika
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2. Amerika és Afrika „nagyjai”
A legnagyobb táj Afrikában a Szahara, Dél-Amerikában az Amazonas-medence. Jellemezd ezeket a tájakat 
a tanultak és az atlaszod alapján (fekvés, éghajlat, folyók, városok, gazdasági jelentőség)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Amerikához és Afrikához kapcsolódó fogalmak
a) Fejtsd meg a rejtvényt!

 

b) Mi a megoldás?  

Afrika és Amerika – Összefoglalás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 1.  Fehérek és indiánok keveredéséből létrejött 
népcsoport.

 2.  Az állataikkal együtt vándorló, nem letelepült 
életmódot folytató pásztorok.

 3.  A Colorado folyó által kivájt hatalmas kanyon 
(két szó, szóköz nélkül).

 4. Ugrásszerű népességnövekedés.
 5. Dél-Afrika egyik jelentős kikötővárosa.

 6. Az indiánok számára kijelölt terület.
 7. Nyomornegyed Dél-Amerikában.
 8.  Észak-Amerikára jellemző, családi házas beépí-

tésű település a nagyváros peremén.
 9.  A Préri egyik jellemző termesztett növénye.
10.  Nagy kiterjedésű, forgó légörvény, trópusi cik-

lon.
11. Füves puszta Dél-Amerikában.
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ÁZSIA, AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA ÉS A SARKVIDÉKEK FÖLDRAJZA

69. Ázsia határai és vízrajza 

1. Ázsia területe
Egészítsd ki az Ázsia területével kapcsolatos állításokat!

Ázsia területe  1.  _________________________ km2, ez nagyjából  2.  ____________________________-szerese 

Európáénak. Ázsia a 3.  leg-____________________________ területű kontinens, szinte teljes egészében a(z) 
4.  ________________________ félgömbön fekszik. Az Ázsia területén áthaladó nevezetes szélességi körök: 
5.  ____________________________, 6.  ____________________________, 7.  ____________________________. 

Ázsia döntő része a(z) 8.  _____________________________________-kőzetlemezen helyezkedik el.

2. Ázsia határai, szigetei, félszigetei
Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt földrajzi fogalmakat!

  1.  -tenger

  2.  -óceán

  3.  -óceán

  4.  -tenger

  5.  -tenger

  6.  -tenger

  7.  -óceán

  8.  -tenger

  9.  -tenger

 10.  -tenger

 11.  -öböl

 12.  -tenger

 13.  -öböl

 14. ______________________________-szigetek 18.  -félsziget

 15. ______________________________-félsziget 19.  -félsziget

 16. ______________________________-szigetek 20.  -félsziget

 17. ____________________________-szigetvilág 21.   (félsziget)

3. Ázsia tavai és folyói
Mely ázsiai folyókra, tavakra vonatkoznak az állítások? Nevezd meg!

a) Két oldalról fogják közre Mezopotámiát:  

b) Partján állhatunk a legalacsonyabban fekvő szárazföldi ponton:  

c) Ázsia leghosszabb folyója:  

d) A Föld legmélyebb tava:  

1

2

3

4

5

6

7

8
1415

16

17

18
19

20

21

9

10

1112

13
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4. Ázsia vízrajza
a) Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt folyókat és tavakat!

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

b) Jelöld be a térképvázlatba a Holt-tengert!

5. A Bajkál-tó
A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre! Használd a Google Térképet!

a) Édes vagy sós a Bajkál-tó vize?  

b)  Hány kilométer távolságra fekszik a Bajkál-tó légvonalban Moszkvától?   km

c) Mi lehet a következménye a Bajkál-árok növekedésének?  

  

6. Hajóval Ázsia partjainál
Az atlaszod és a Google Térkép alapján válaszolj a kérdésekre!

Egy hajó Szingapúrból indul áruval megrakodva. Szingapúr földrajzi koordinátái: 1.  ____________________. 

A hajó Csennáj kikötője felé haladva először elhalad 2.  ____________________________ szigete mellett, majd 

átszeli a(z) 3.  ____________________________-öblöt. Csennáj a(z) 4.  ____________________________-fél-

szigeten fekszik. Légvonalbeli távolsága Szingapúrtól: 5.  ____________________ km. Csennájból indulva 

megkerüli 6.  _______________________ szigetét, majd a(z) 7.  ______________________ -óceánon és a(z)  
8.  ________________________-tengeren keresztül jut Abu-Dhabiba.

Ázsia határai és vízrajza

1
2

3

4

5

6

7
8

910 11

12 13

A Bajkál-tó nemcsak a Föld legmélyebb tava, de felszínének kiterjedésével is igen előkelő helyet foglal el a 
tavak ranglistáján, nem beszélve óriási vízmennyiségéről, mely bolygónk édesvízkészletének ötödét adja.  
A Bajkál-tó különlegességét ugyanakkor nemcsak méretei, hanem a világtól való elzártsága is adja. Me-
dencéje egy szárazföldi árokban található, ennek köszönhető a szokatlanul nagy mélysége. A Bajkál-árok 
egy 2000 km hosszú árkos zóna része Ázsia közepén, az Eurázsiai-lemez és az attól lassan elváló Délkelet- 
ázsiai-lemez határán. (Forrás: http://afoldgomb.hu nyomán, módosítva)
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70. Ázsia domborzata és éghajlata

1. Ázsia domborzata
Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt tájakat!

 1.  (hegység)

 2.  (hegység)

 3.  (hegység)

 4.  (hegység)

 5.  (hegység)

 6.  (hegy)

 7.  -hegyvidék

 8.  -fennsík

 9.  (hegy)

10.  (hegy)

11.  -fennsík

12.   (fennsík)

13.   (alföld)

14.  -alföld

15.  -alföld

16.  -alföld

2. A Himalája 
Egészítsd ki a Himalája keletkezésével kapcsolatos szöveget a megfelelő kifejezésekkel!

A Himalája a(z) 1.  ___________________________________- és a(z) 2.  _______________________________- 

kőzetlemez ütközése nyomán emelkedett ki. A két lemez közeledése során a köztük lévő üledékek  
3.  _________________________________. A lemezek napjainkban is közelednek egymáshoz, ezért a hegység 

folyamatosan 4.  _______________________. Legmagasabb csúcsa a(z) 5.  _____________________________, 

amelynek magassága 6.  ________________ méter. 

3. Ázsia csúcsai
Írd a megfelelő sorszámot az adott fotóhoz! Nem tartozik minden hegycsúcshoz kép.

1. Csomolungma  2. Fudzsi  3. Elbrusz  4. Krakatau

1

2

3
4

5 6 7

8

9

10

11
15

16
13

14

12
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4. Mi határozza meg Belső-Ázsia éghajlatát?
Húzd alá a felsorolt tényezők közül azokat, amelyek jelentős hatással vannak Belső-Ázsia éghajlatára!

az Egyenlítőtől való távolság          magas hegyláncok          passzátszélrendszer 

Ázsia észak–déli nyitottsága          tengerszint feletti magasság          az óceánoktól való távolság

5. Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat
a) Jellemezd a mérsékelt övezeti sivatagi éghajlatot a diagram segítségével!

 A nyár:  

  

 A tél:  

  

b)  Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat jellemző a Turáni-alföld (A), a Tak-
la-Makán (B) és a Góbi (C) területén. Jelöld be ezeket a tájakat az  
1. feladat térképvázlatába!

6. Éghajlatok és tájak Ázsiában
Írd az éghajlatok neve elé a tájak betűjelét! Nincs minden éghajlatnak párja!

    forró övezeti monszun éghajlat

 A) Jeges-óceáni-szigetek   mérsékelt övezeti monszun éghajlat

 B) Hindusztáni-félsziget   tajgaéghajlat

 C) Szibéria mérsékelt övezeti része   tundraéghajlat

 D) Délkelet-Kína   mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat

7. Monszun Ázsiában
Hasonlítsd össze a mérsékelt övezeti és a forró övezeti monszun éghajlatot! Tegyél X-et oda, ahol a leírtak 
jellemzőek az éghajlatra! Előfordul, hogy mindkét helyre írhatsz vagy egyikhez sem.

Mérsékelt övezeti monszun éghajlat Forró övezeti monszun éghajlat

monszun szél

nyári csapadék

hideg tél

enyhe tél

Indokínai-félsziget

lombhullató erdő

monszunerdő

áradások

Ázsia domborzata és éghajlata

mm

0

20

40

60

80

J F M Á M J J A Sz O N D
–10

0

10

20

30

°C

évi közép-
hőmérséklet: 13,8 °C

évi csapadék-
mennyiség: 185 mm
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71. Ázsia népessége és települései

1. Ázsia népessége
Igazak vagy hamisak a felsorolt állítások? Karikázd be a megfelelő betűket, majd olvasd össze őket!

Igaz Hamis

1. Ázsia területén mintegy 4,7 milliárd ember él. S C

2. A Föld két legnépesebb országa Oroszország és Kína. S Z

3. A Hindusztáni-félszigeten magas a népsűrűség. I O

4. Ázsia népességszámának növekedése a 21. században lelassult. N M

5. Szibériában elsősorban a magashegységek miatt alacsony a népsűrűség. K G

6. Ázsia északnyugati területein szláv népcsoportok élnek. A E

7. Az ázsiai népesség főképp a déli és keleti tengerpartokon tömörül. P L

8. Az indoiráni népcsoport elsősorban Ázsia déli területein van jelen. Ú Á

9. Ázsiában nem jellemzőek a 10 millió főnél népesebb városok. T R

a) A megoldás egy ázsiai város:  

b) Az atlaszod alapján a város a következő népességkategóriába esik:  

c) Melyik félsziget déli részén található a város?  

2. Ázsia, a „világvallások bölcsője”
Írd a táblázatba a fogalmak számát és a képek betűjelét! Van olyan szám, amit több helyre is beírhatsz.

Kereszténység Iszlám Zsidó vallás Hinduizmus Buddhizmus

 1. egyistenhit 5. az „örök törvény” hatalma  9. Jézus Krisztus 13. Gangesz
 2. Korán 6. Szentföld 10. lélekvándorlás 14. Izrael
 3. Jeruzsálem 7. vágyakról való lemondás 11. Fülöp-szigetek 15. Biblia
 4. Gautama Buddha 8. Kába-szentély 12. Mohamed próféta 16. Mekka

A B C

D E F

ÁZSIA, AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA ÉS A SARKVIDÉKEK FÖLDRAJZA
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3. A vallások elterjedése Ázsiában
Egészítsd ki a tematikus térkép jelmagyarázatát a vallások nevével!

 

4. Nagyvárosok Ázsiában
A táblázatban Ázsia tíz legnépesebb várostömörülése szerepel. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit!  
Írj X-et a cellába, ha a város a tengerparton fekszik vagy főváros!

Város Népességszám 
(millió fő) (2018)

Ország Tengerparti 
fekvés

Főváros

 1. Tokió 37,8

 2. Sanghaj 34,0

 3. Jakarta 31,7

 4. Szöul 25,5

 5. Kanton 25,0

 6. Peking 24,9

 7. Manila 24,3

 8. Sencsen 23,3

 9. Delhi 21,7

10. Mumbai 20,7

Hányszor nagyobb Tokió várostömörülésének népessége, mint Budapesté?  

Ázsia mely részein nem jellemző az óriási várostömörülések kialakulása?  

 

1 : 110 000 000

Ázsia népessége és települései

 

 

 

 

 

római katolikus

protestáns

ortodox

izraelita

konfuciánus és taoista

sintoista

törzsi vallások
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72–73. Japán, Kelet- és Délkelet-Ázsia országai

1. Térképen a kelet- és délkelet-ázsiai országok
a) Nevezd meg a térképvázlaton számokkal jelölt tengereket és óceánokat!

 1. ___________________________ 2. ___________________________ 3. ___________________________

 4. ___________________________ 5. ___________________________

b) Írd a térképvázlat mellé a városok nevét!

c) Színezd kékre Malajzia, zöldre Indonézia területét!     

2. Japán gazdasági fejlődése
Gyűjtsd össze azokat a természeti és társadalmi adottságokat, körülményeket, amelyek megkönnyítették 
(erősségek), illetve amelyek megnehezítették (gyengeségek) Japán gazdasági fejlődését az elmúlt évtizedekben!

1 6

7

8

9

10

2

3

5

4

Erősségek Gyengeségek
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3. Japán jellegzetességek
Fejezd be a Japánról szóló mondatokat!

Japánban gyakoriak a földrengések, mert  

 .

A növénytermesztés Japánban  

 .

Japán a legtöbb ásványkincsből behozatalra szorul, ezért  

 .

4. Kelet- és délkelet-ázsiai gazdaságok
Írd a felsorolt kifejezések számát a táblázat megfelelő helyére! Egy számot több helyre is írhatsz.

Japán Dél-Korea Tajvan Hong-
kong

Szingapúr Fülöp- 
szigetek

Thaiföld Malajzia Indonézia

 

5. A „kis tigrisek” és követőik
Miben hasonlítanak egymásra és miben különböznek egymástól a „kis tigrisek” és a nyomukban járó orszá-
gok? Foglald össze! 

Hasonlóságok:  

 

Különbségek:  

 

6. Melyik kelet- vagy délkelet-ázsiai országban járunk? 
Írd a megfelelő ország nevét a leírások után!

a)  Az egyenlítői éghajlatú ország szigeteinek egy része lakatlan, de a fővárosnak is helyet adó sziget népsű-
rűsége nagyon magas. Az esőerdők helyére nagy területeken olajpálma-ültetvényeket telepítettek.  

A települések képéhez a mecsetek is hozzátartoznak.  

b)  A néhány szigeten elhelyezkedő városállamban modern, környezetbarát építészeti megoldásokat alkal-
maznak. Nagyon magas a népsűrűség, felhőkarcolók jellemzik a várost. Kiváló földrajzi fekvése miatt 

itt található a világ egyik legforgalmasabb kikötője. ________________________________________

c)  Az ország ipari teljesítménye kiemelkedő. Az autók és elektronikai termékek gyártásával foglalkozó nagy-

vállalatai a világ számos országában jelen vannak, köztük hazánkban is (pl. Samsung). _____________

Japán, Kelet- és Délkelet-Ázsia országai

1. banán 
2. elektronikai termékek 
3. Fudzsi 
4. iszlám 
5. Jáva 
6. kaucsuk 
7. kiemelkedő rizsexport 

 8. Kínához tartozik
 9. „kis tigrisek”
10. Krakatau 
11. kutatás-fejlesztés
12. különleges igazgatási terület
13. olajpálma
14. Oszaka 

15. rizs 
16. szigetvilág
17. Samsung
18. Sinkanszen
19. tengerparti turizmus
20. városállam
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74. Kína

1. Kínai tájakon
Írd a leírások elé a megfelelő kínai táj betűjelét! Nem tartozik minden tájhoz leírás.

A) Dél-kínai-hegyvidék

B) Góbi

C) Kínai-alföld

D) Mandzsúria

E) Takla-Makán

F) Tibet

G) Tien-san

2. Kína kereskedelme
Tanulmányozd az ábrákat, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Mely három árucsoport képviselte a legnagyobb részt Kína kivitelében 2019-ben?

 1. ___________________________ 2. ___________________________ 3. ___________________________

b) Melyik árucsoport importja volt a legnagyobb mértékű 2019-ben?  

Szolgáltatások

Gépek

Gépek

Vegyipari
termékek

Mezőgazdasági
termékek

Mező-
gazdasági
termékek

Járművek

Járművek

Fémek

Fémek

Építő-
anyagok

Építőanyagok

Eg
yé

b

2,65%

2,65%

1,65%

3,88%

4,22%

8,23%

9,47%

Ásványi
nyersanyagok

Elektronikai
termékek

Textilipari
termékek

Vegyipari
termékek

Elektronikai
termékek

Sz
ol

gá
lta

tá
so

k

23,52%

25,18% 21,11%

14,79%

8,59%

6,66%

3,96%

5,54%

14,47%

10,73%19,45%

9,05%

Az óidőben keletkezett magashegység legmagasabb csúcsa,  
a Győzelem-csúcs 7400 méter fölé nyúlik. 

A 7000 méternél is magasabb csúcsok által körülvett, szinte 
lakatlan sivatagban télen akár –20 °C is lehet.

A világ legnagyobb területű fennsíkja, ahová már vasúton is 
el lehet jutni.

A tájat a Dél-kínai- és a Kelet-kínai-tenger egyaránt határolja. 
Éghajlatát az évszakonként változó irányú monszun szél hatá-
rozza meg. A mélyben a talapzatot Ázsia egyik ősföldje képe-
zi, a felszínen gránit- és mészkőhegyeket is találni.

A Sárga-folyó, a Jangce és a mellékfolyóik által feltöltött síksá-
gon van a kínai földművelés súlypontja. Évezredek óta lakott, 
nagy a népsűrűsége, többmilliós nagyvárosok helyszíne.

A Sárga-folyótól északra elterülő tájon Kína és Mongólia osz-
tozik. A térségben mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat uralko-
dik, területén nomád pásztorok élnek.

Kína importja (felül) és exportja (alul) (2019)

ÁZSIA, AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA ÉS A SARKVIDÉKEK FÖLDRAJZA
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c) Az import vagy az export aránya volt magasabb a mezőgazdasági termékekből?  

d) Mi lehet ennek az oka?  

  

3. Kína erőforrásai
Mely tényezők járultak hozzá Kína gazdasági fejlődéséhez? Karikázd be!

kutatás-fejlesztés           külföldi befektetők megjelenése           jelentős ásványkincsvagyon

nagy terület           elzárkózási politika           nagy létszámú, olcsó munkaerő           kínai nyelv

a népességnövekedés megfékezése           modern technológiák átvétele

4. Kína népessége
Válaszolj a kérdésekre a szemelvény elolvasása után! 

a) Hogyan próbálták meg visszafogni a természetes szaporodást az 1970-es években Kínában?

  

b) Milyen következményekkel jártak az ország népességére nézve a korlátozó intézkedések? 

  

  

c) Milyen okokkal magyarázható a fiatal kínai párok körében tapasztalható alacsony gyermekvállalási kedv? 

  

5. Utazzunk Kínába!
Írd a látnivalók sorszámát a megfelelő négyzetbe!

1. Sanghaj belvárosa  2. Peking (Tiltott Város)  3. kínai nagy fal  4. Potala palota (Lhásza)

Kína

Kínában 2015 októberében törölték el az 1979-ben bevezetett „egykepolitikát”, amely alapján a lakosság zö-
mét kitevő han kínai szülőpárok csak egy gyermeket vállalhattak a túlnépesedés elkerülése érdekében. Bár 
2016-tól a társadalom elöregedésének orvoslására a han kínaiaknak is engedélyezték a két gyermek vállalá-
sát, az enyhítés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a születések száma ugyanis a következő években 
folyamatosan csökkent.
A gyermekvállalási kedvet elsősorban a gyermekneveléshez kapcsolódó magas költségek vetik vissza. A fi-
atal kínai párok a növekvő megélhetési költségeket és a kitolódó munkaidőt említik a gyermekvállalással 
kapcsolatos aggályaik között. Kínában hagyományosan a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokan 
a magzat nemétől tették függővé, hogy vállalják-e a gyermeket. Ez a gyakorlat a férfiak és nők arányának 
felborulását idézte elő: 2020-ban a férfiak száma 34,9 millióval volt több a nőkénél. A kínai vezetés 2019 júni-
usában engedélyezte három gyermek vállalását családonként. 

(Forrás: htttps://www.portfolio.hu, 2019. 09. 02. nyomán, módosítva)
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75. India 

1. India természetföldrajza
Egészítsd ki a hiányos szöveget!

India nagyrészt a(z) 1.  _____________________________________-félszigeten helyezkedik el. E térség a(z)   
2.  ___________________________________ elején kapcsolódott össze Ázsiával. Indiát északnyugatról a(z) 
3.  ___________________________________________ alföldje szegélyezi. Északon széles sávban terül el a(z) 
4.  ____________________________-alföld. India legjelentősebb folyója a(z) 5.  ___________________________, 

amely a(z) 6.  ___________________________________ egyesülve ömlik a Bengáli-öbölbe.

2. A monszun és a mezőgazdaság kapcsolata Indiában

a)  Melyek a legfontosabb mezőgazdasági termékek India csapadékban 
gazdag tájain?

   

   

b) Mely növényeket termesztik az ország szárazabb területein? 

   

c) Jellemezd a képek és a tanulmányaid alapján India mezőgazdaságát!

   

   

   

   

   

3. A fejlődő India
Olvasd el a szemelvényeket, majd pontokba szedve fogalmazd meg, melyek az indiai társadalom legnagyobb 
nehézségei és mely területeken értek el fejlődést az utóbbi időben!

A nagyvárosoktól távol, az indiai vidéken a kasztrendszer ma is erős. A BBC például olyan emberekről számolt 
be, akiket a házuk felgyújtásával fenyegettek meg felsőbb kasztokba tartozók csak azért, mert riksafuva-
rozásba kezdtek, vagy mert bojkottálták a kasztjuk által rájuk szabott feladatokat (például a halott állatok 
eltemetését). (Forrás: https://444.hu 2018. 01. 31. nyomán, módosítva) 

Indiában a leszakadt, vidéki területeken néhol csak a szétosztott oltások 30%-a jutott a nőknek. Indiában sok 
nőnek engedélyt kell kérnie a férjétől, hogy beoltathassa magát, de még ha támogatja is őket a férj, akkor is 
csak férfi kísérővel vehetik fel az oltást. Sok nő regisztrálni sem tud az oltásra, ugyanis nincs saját telefonja.

(Forrás: https://marieclaire.hu, 2021. 07. 07. nyomán, módosítva)

2009-ben Indiában egy törvény az állam feladatává tette a 6 és 14 éves kor közötti gyerekek alapszintű ok-
tatásának biztosítását. Korábban az indiai gyerekek mindössze 86 százaléka kezdte meg az általános iskolát, 
és az ötödik osztályig kevesebb, mint a gyerekek fele jutott el. A törvény hatására valóban minden gyerek 
oktatáshoz jutott. (Forrás: https://g7.hu 2020. 08. 02. nyomán, módosítva)
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  Legnagyobb nehézségek Fejlődés az utóbbi időben

   

   

   

4. Indiai kvíz
Karikázd be a kérdésekre adott helyes válaszok számát! Minden kérdéshez csak egy helyes válasz tartozik.

a) Melyik kőzetlemezen fekszik a Hindusztáni-félsziget?

 1) Eurázsiai-kőzetlemez 2) Ausztrál–indiai-kőzetlemez 3) Afrikai-kőzetlemez

b) Melyik ország nem szomszédos Indiával? 

 1) Bhután 2) Banglades 3) Thaiföld

c) Melyik diagram jellemzi a Hindusztáni-félsziget éghajlatát? 

 1) 2) 3) 

d) Melyik város fekszik az Arab-tenger partján? 

 1) Delhi 2) Mumbai 3) Kolkata

e) Melyik kép jellemző a hinduizmusra?

 1) 2) 3) 

f) Melyik modern gazdasági ágazat jellemző legkevésbé India gazdaságára? 

 1) szoftvergyártás 2) űripar 3) robotika

g) Mely népcsoportba tartoznak India őslakosai?

 1) dravida 2) indo-árja 3) perzsa

h) Mi India államformája? 

 1) népköztársaság 2) monarchia 3) szövetségi köztársaság

i) Melyik a legfontosabb közvetítő nyelv Indiában?

 1) angol 2) hindi 3) francia

India 
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76. Délnyugat-Ázsia

1. Térképen Délnyugat-Ázsia
Nevezd meg a térképvázlaton ponttal jelölt városokat (A–F) és számokkal jelölt országokat (1–7)!

2. A délnyugat-ázsiai országok jellemzői
Írd a felsorolt kifejezések, jellemzők számát ahhoz az országhoz, amelyikre vonatkozik! Egy számot több 
helyre is írhatsz.

1. Holt-tenger  2. arabok  3. kőolaj  4. kurdok  5. Mezopotámia  6. mediterrán éghajlat 
 7. törökök  8. vendégmunkások fogadása  9. idegenforgalmi célpont  10. zsidó vallás

 11. iszlám  12. palesztinok  13. Tigris  14. sivatag  15. nagy népesség
 16. magas életszínvonal  17. nomád pásztorkodás  18. Ráktérítő  19. a 20. században jött létre 

 20. határos a Kaszpi-tengerrel

Törökország Izrael Irak Irán Szaúd-Arábia Kuvait Egyesült Arab 
Emírségek

1

2

A

B

C
D

E

F

3 4

5

6 7
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3. Az Egyesült Arab Emírségek
Foglald össze az Egyesült Arab Emírségek legfontosabb földrajzi jellemzőit a kép alapján!

 

 

 

 

 

 

 

4. Törökország és Irán
Hasonlítsd össze Törökországot és Iránt a megadott szempontok alapján!

Törökország Irán

Kis területű vagy nagy  
területű országnak számít 
Délnyugat-Ázsiában?
Kis népességszámú vagy nagy 
népességszámú országnak 
számít Délnyugat-Ázsiában?
Domborzatának fő jellemzői

Fővárosa

Legnépesebb városa

Ismert kőolajkészletek

Legnagyobb létszámú 
népcsoport

Uralkodó vallás

5. Izrael
Írd le igazzá alakítva a valótlan állításokat!

a) Izrael egyik kiemelkedő húzóágazata az autógyártás.

  

b) Izrael fontos kikötővárosa a főváros, Jeruzsálem. 

  

c) Jeruzsálem a zsidók mellett a muszlimoknak és a buddhistáknak is szent városa.

  

Délnyugat-Ázsia 
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77. Ausztrália és Óceánia

1. Ausztrália a térképen
a) Nevezd meg a térképvázlaton jelölt városokat (A–D) és a számokkal jelölt területeket, tájakat (1–8)!

 1. ________________________________________ 5.  

 2. ________________________________________ 6.  

 3. ________________________________________ 7.  

 4. ________________________________________ 8.  

b) Határold körül a térképvázlaton a Nagy-Artézi-medence területét, és jelöld meg A betűvel!

c) Jelöld meg B betűvel a Murray folyót!

2. Ausztráliával és Óceániával kapcsolatos fogalmak
Nevezd meg a körülírt fogalmakat!

a)  Két óceáni kőzetlemez közeledése során a felszínre kerülő láva megszilárdulásából kialakuló, a vízszint 

fölé magasodó szigetek sorozata:  

b) Olyan hegység, amelynek a két oldalán eltérő éghajlati viszonyok alakultak ki: 

  

c) Gyűrű alakú korallsziget:  

d) Ausztrália őslakosai:  

e) Más országok irányítása alatt működő terület:  

f) Jellemzően száraz terület, ahonnan a vízfolyások nem érik el a tengert:  

3. Az ausztrál gazdaság meghatározó elemei 

a) Sorolj fel olyan ásványkincseket, amelyekből Ausztrália nagy mennyiséggel rendelkezik!

  

b) Sorold fel az ausztrál gazdaság húzóágazatait!  

  

c) Sorold fel az ausztrál állattenyésztés jelentősebb haszonállatait!  

  

1

2

5

6 7

8

A
B

C D

3

4

A)  
B)  
C)  
D)  
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4. Keresztül Ausztrálián
A nagy távolságok miatt Ausztráliában megszokott közlekedési eszköz a repülőgép. Képzeld el, hogy egy üz-
letember Sydney-ből Perth-be utazik! Keresd meg a városokat a térképen!

A földrajzi koordinátái 

Sydney-nek: ______________________________ Perth-nek:  

Az óceán, amely partján fekszik

Sydney: _________________________________ Perth:  

Mekkora a két város légvonalbeli távolsága? Mérd le a Google Föld programban!  

Mennyi az idő Perth-ben, ha Sydney-ben 14 óra van?  

Hány órakor száll le a gép Perth-ben, ha 11 órakor szállt fel Sydney-ben és a repülőút 4 óra? 

 

5. Különleges Ausztrália
A kép alapján nevezz meg néhányat Ausztrália nevezetességei, egyediségei közül!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Óceánia
Válaszolj az Óceániával kapcsolatos kérdésekre! Használd az atlaszt!

a) Mely három egységre osztható fel Óceánia?

 1. ___________________________ 2. ___________________________ 3. ___________________________

b) Melyik egységhez tartozik Új-Zéland és Új-Guinea?  

c) Írj három önálló óceániai államot! 

 1. ___________________________ 2. ___________________________ 3. ___________________________

d) Írj három függő területet!  

 1. ___________________________ 2. ___________________________ 3. ___________________________

Ausztrália és Óceánia
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78. Sarkvidékek

1. A sarkvidékek jellemzői
Színezd pirosra az Északi-, kékre a Déli-sarkvidékre jellemző kifejezéseket, állításokat és képeket, zöldre 
pedig azokat, amelyek mindkét sarkvidékre igazak!

A sarkon félévente váltako-
zik a nappal és az éjszaka.

Szibéria északi része.

Alacsony a csapadék éves 
mennyisége.

Ez a legnagyobb átlagmagasságú 
kontinens.

Csak kutatóállomásokon 
élnek emberek.

A Déli-óceán veszi körbe. 

Kanada északi része. 

mágneses pólus 

mágneses pólus 

Antarktisz 

Mivel jégborításának döntő  
részét a tengervízből megfagyott 
jégtáblák borítják, ezek olvadása 
nem növeli a világtenger szintjét.

A globális felmelegedés ha-
tására csökken a jégborítás.

Kicsi a napsugarak beesési 
szöge.

Döntő részén állandóan 
fagyos éghajlat uralkodik.

Északnyugati-átjáró 

A jégtakaró olvadása nagyban hozzájárul 
a világtenger szintjének emelkedéséhez.

A sarkkörön évente  
egyszer 24 órás nappal, 
illetve 24 órás éjszaka van.

sarki fény

kontinens Arktisz

Grönland nagyobb része.

Itt mérték az eddigi legalacsonyabb 
hőmérsékletet a Földön.

A 66,5° szélességi körön  
túl terül el.

Peremén tundraéghajlat 
alakult ki.

Becslések szerint óriási 
szénhidrogénkészletek 
rejlenek a mélyén.

Itt alacsony népsűrűség.

Teljes területe védett terület. 

Antarktika

ÁZSIA, AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA ÉS A SARKVIDÉKEK FÖLDRAJZA
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2. A sarkvidékek
Igaz vagy hamis az állítás? Írj I betűt az igaz állítások elé, a hamis állításokat tedd igazzá!

a)  _____  Az olvadás folyamán bekövetkező jégfelszíncsökkenés erősíti a felmelegedést, mert a jég a beér-

kező napsugarak nagy részét elnyeli.  

  

b)  _____ Az Északi-sarkvidéken a jégtakaró vastagsága helyenként a 4000 métert is eléri.

  

c)  _____ Az Antarktisz jege alatt sokféle ásványkincs található.  

  

3. Turizmus az Antarktiszon
A szemelvény, az atlasz és a tanulmányaid alapján válaszolj a kérdésekre!

a) Melyik évszakban jellemzőek az antarktiszi utazások?  

b) Milyen messze van az Antarktisz legközelebbi pontja Dél-Amerikától? Mérd le a Google Föld felületén!  

  _________________ 

c) Mely területek a fő célpontjai a látogatóknak?  

  

d) Melyik az Antarktisz legmagasabb pontja? Hány méter magas?  

e) Mely országok tartanak fenn kutatóállomást az Antarktiszon? Sorolj fel legalább öt országot!

  

f) Milyen programokat lehet választani egy hosszabb antarktiszi látogatás során? 

  

g) Milyen vadon élő állatokat lehet megfigyelni az Antarktiszon?

  

h)  Az Antarktisz védett terület. A turistáknak fokozottan figyelniük kell a természet megóvására. Milyen 
ajánlásokat fogalmaznál meg az Antarktiszra látogatók számára a környezet védelmében? Írj össze egy 
hárompontos listát! 

  

  

  

Sarkvidékek

Az Antarktisz egyre népszerűbb turisztikai célpont. Több mint 34 000 ember látogatja meg a déli kontinenst 
évente. Az antarktiszi körutazások általában csak novembertől márciusig működnek. A legtöbb hajó Argen- 
tínából, az ausztráliai Hobartból vagy az új-zélandi Aucklandből indul. A fő célpont az Antarktiszi-félsziget, de 
indulnak többhetes expedíciók a szárazföld belsejébe, például a Vinson Massifhoz, vagy akár a Déli-sarkra is.
A legtöbb antarktiszi látogatás egynapos, de vannak 1–3 órás ajánlatok is. A hosszabb szárazföldi tartózko-
dás során a programok között szerepel a kutatóállomások megtekintése, a vadon élő állatok megfigyelése, 
a hegymászás, a kajakozás és a búvárkodás is. A többnapos felfedezőutak során jellemzően kempingeznek 
az ide látogatók.

(Forrás: https://hu.eferrit.com nyomán, módosítva)
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79. A világtenger

1. A világóceán számokban
Írd a megfelelő számot a sorok után! Nem tudsz minden számot elhelyezni!

–2   0  5  6  35  3700  4000–6000  10 920  71

a) Ennyi óceánra tagolódik a világtenger: ______________ db

b) A Föld felszínének ennyi százaléka víz: ______________ %

c) A tengervíz átlagos fagyáspontja: ______________ °C

d) A legmélyebb tengeri árok mélysége: ______________ m

e) A tengervíz átlagos sótartalma literenként: ______________ g

f) A tenger átlagos mélysége: ______________ m

g) Az apály és a dagály közt eltelt idő: ______________ óra

2. A világóceánnal kapcsolatos fogalmak
Nevezd meg a körülírt fogalmakat!

a) A szárazföldeket nagyjából 200 méteres mélységig körbevevő kontinentális talapzat:  

b) A nyílt óceánokkal rendszerint csak keskeny szorosokon keresztül érintkező tenger:  

c) Nagy területű, önálló áramlási rendszerrel és/vagy saját medencével rendelkező víztömeg: 

  

d) A tengervíznek a partoknál jól megfigyelhető, szabályos időközönkénti vízszintváltozása:

  

e) Az óceánoknál kisebb, azoktól valamelyest elkülönülő víztömegek:  

f) Viszonylag keskeny sávban, egy irányban haladó víztömeg a világtengeren belül:  

g) Olyan tenger, amelyet csak szigetek, félszigetek választanak el az óceánoktól:  

3. Tengerek és óceánok
Keresd meg az atlaszodban a felsorolt tengereket! Mely óceánhoz tartoznak? Perem- vagy beltengerek?

Óceán Tengertípus

Hudson-öböl

Amundsen-tenger

Kara-tenger

Vörös-tenger

Korall-tenger

ÁZSIA, AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA ÉS A SARKVIDÉKEK FÖLDRAJZA
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4. Tengeráramlások
A Golf-áramlatot az é. sz. 30. fokától Észak-atlanti-áramlásnak hívják. Vize Norvégia északi részén alacso-
nyabb hőmérsékletű, mint a Dél-Amerika nyugati partjánál futó Humboldt-áramlás vize, Peru mellett elha-
ladva. Mégis az előbbi a meleg, az utóbbi a hideg tengeráramlás. Magyarázd meg a jelenséget!

 

 

 

 

5. A világtenger használata
Készíts gondolattérképet a megadott fogalmak felhasználásával!

árapályerőmű  bálnavadászat  bányászat  édesvíz  halászat  kereskedelem  kikötő  
 sólepárlás  szénhidrogének  tankerhajók  táplálék  tengerpart  túlhalászat 

 turistaparadicsomok  turizmus  vízenergia

6. Szemét a tengerben
A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!

a) Hogyan kerülhet szemét az óceánba?  

  

b) Miért gyűlt össze a sok szemét a Csendes-óceán északi részén?  

  

c) Nézz utána, hogyan próbálják megtisztítani a tengert a sok szeméttől!

A világtenger

A nagy csendes-óceáni szemétsziget egy óriási hulladékhalom, ami a víz felszínén és az alatt lebegő műanyag- 
szemétből áll. Kialakulását az óceán északi medencéjében működő körkörös áramlási rendszer magyarázza, 
amely a közvetlenül a tengerbe szórt, illetve a folyóvizek által az óceánba hordott hulladék nagy részét ösz-
szetereli. (Forrás: https://www.elobolygonk.hu nyomán)

világtenger
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1. Melyik a nagyobb?
Írd a megfelelő relációs jelet a négyzetekbe!

  Kína népességszáma  India népességszáma

  Ausztrália területe  Antarktisz területe

  Kína éves GDP-je  Ausztrália éves GDP-je

  India népsűrűsége  Kína népsűrűsége

  India népsűrűsége  Szingapúr népsűrűsége

  Izrael olajkészletei  Irán olajkészletei

  a muszlimok száma Szaúd-Arábiában  a muszlimok száma Indonéziában

  a Fudzsi magassága  a Mont Everest magassága

  a Mariana-árok mélysége  a Mont Everest magassága

  az Északi-sarkvidék népességszáma  a Déli-sarkvidék népességszáma

  Isztambul népességszáma  Bagdad népességszáma

  Dél-Korea rizsexportja  Thaiföld rizsexportja

2. Kőzetlemezmozgások Ázsiában és Óceániában
Nevezd meg az ábrákon számokkal jelölt földrajzi fogalmakat!

 1. ____________________________________-óceán  4.  -lemez

 2. ____________________________________-óceán  5.  -lemez

 3. ____________________________________-lemez  6.  -lemez

SALAMON-SZIGETEK

3

1

A

2

4

HIMALÁJA

5 6

B

80.  Ázsia, Ausztrália, Óceánia, a sarkvidékek 
és a világtenger – Összefoglalás 
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3. Rejtvény
Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

 1. Az iszlám vallás követője.
 2. India uralkodó, többistenhitű vallása.
 3.  A növénytermesztés helye a sivatagokban.
 3.  A pálmaolaj nyersanyagául szolgáló növény.
 4. Az Északi-sarkvidék őslakosai.
 5. Vulkanikus eredetű, gyűrű alakú korallsziget.
 6. Az indiai társadalom vallási alapokon nyugvó hagyományos felosztását rögzítő rendszer.
 7. Mértéktelen, a halállomány megújulására gondot nem fordító halászat.
 8. Évszakonként eltérő irányból fújó szél.
 9. Ausztrália őslakosai.
10. Kontinensek által körülhatárolt, az óceánnal csak keskeny szoroson keresztül érintkező tenger.
11. Az óceánok és tengerek összefoglaló neve.
12. Dél-ázsiai monszunerdő.
13.  A tengervíz szabályos időközönkénti szintingadozása.
13.  A trópusi ciklonok neve Délkelet-Ázsiában. 
14. Irán lakosságának többségét alkotó népcsoport.
15. A szomszédos óceántól szigetekkel, félszigetekkel elválasztott tenger.
16. India egyik hivatalos nyelve.
17. A szárazföldeket 200 méteres mélységig körülvevő kontinentális talapzat.

Ázsia, Ausztrália, Óceánia, a sarkvidékek és a világtenger – Összefoglalás 

1 2 3
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5 6
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8 9
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11 12
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81. Az övezetesség rendszere

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE

1. Övezetesség
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írj I betűt az igaz és H betűt a hamis állítások után!

1. A Napból a Föld felszínének minden pontjára ugyanannyi energiamennyiség érkezik.  

2.  A Föld tengely körüli forgásának és a forgástengely   
ferdeségének következménye a felmelegedés évszakos váltakozása. 

3.  A Föld egyes területeinek különböző mértékű felmelegedése   
kialakítja a szoláris övezetességet bolygónkon.

4. A szoláris éghajlati övezetek az Egyenlítővel párhuzamosan futnak. 

5. A szoláris éghajlati övezetek határai egybeesnek a valós éghajlati övezetek határaival. 

2. Szoláris éghajlati övezetek
Egészítsd ki a következő szöveg hiányos részeit a megadott kifejezésekkel!

hideg  leghidegebb  trópusi  közepes  besugárzás  legmelegebb 
 Baktérítő  Egyenlítő  mérsékelt  különböző  Ráktérítő

A gömb alakú Föld felszínét a napsugarak 1.  _________________________________ beesési szögben érik.  

A napsugarak beesési szöge az 2.  ______________________________ környékén a legnagyobb, ezért itt 

van a 3.  ____________________________. Ezt a területet nevezzük 4.  ____________________________ 

övezetnek. 

Az övezetet északról a 5.  __________________________, délről a 6.  __________________________ 

határolja. A legkisebb 7.  ____________________________________ a sarkvidékeket éri, ezért itt van a  
8.  ______________________________. Ezt a területet nevezzük 9.  _____________________________ 

övezetnek. 

A sarkkörök és a térítők közötti terület 10.  _______________________________ energiamennyiséget kap, 

ezért ezt 11.  ________________________________ övezetnek nevezzük.

3. Éghajlat-módosító tényezők 
Fejezd be az alábbi mondatokat úgy, hogy az állítások helyesek legyenek! 

a) Az Egyenlítőtől való távolságuk meghatározza a Föld különböző területeinek  .

b)  A Föld gömb alakja miatt a napsugarak beesési szöge észak felé egyre kisebb, így ebbe az irányba haladva 

az évi középhőmérséklet  .

c)  Az óceántól való távolság befolyásolja a levegő felmelegedését, a hőmérsékletet kiegyenlítő (hűtő-fűtő) 

hatásuk miatt az óceánok közelében az évi közepes hőingás  .

d)  Az óceánok közelében a víz erős párolgása miatt a csapadék mennyisége  .

e)  Azonos szélességi körön fekvő területek évi középhőmérséklete egymáshoz képest magasabb vagy ala-

csonyabb lehet a partok előtt futó   miatt. 
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4. Éghajlati övezetek elhelyezkedése
Nevezd meg a különböző színekkel jelölt éghajlati övezeteket a bal oldalon (A–E) és az azok határait jelölő 
szélességi köröket a jobb oldalon (1–7.)!

 

5. Földrajzi övezetesség
Fejtsd meg a rejtvényt!

1

2

3 4

5

6

1. A függőleges földrajzi övezetesség ezekre a felszínformákra jellemző. 
2. Bolygónk északi területeinek egyik fő építkezési anyaga. 
3.  Az éghajlat, a természetes növényzet, az állatvilág, a talaj, a felszínformáló erők és részben az emberi 

tevékenység együttes övezetes megjelenése. 
4.  A nevezetes szélességi köröknek megfelelően, az Egyenlítővel párhuzamosan elhelyezkedő övezetek 

neve: … éghajlati övezetek. 
5. Európa nagy részén előforduló természetes növényzet.
6.  A szoláris éghajlati övezetek szabályos futását a szárazföldek és az óceánok elhelyezkedése, a domborzati 

jellemzők, a tengerszint feletti magasság, a szélrendszerek és a tengeráramlások is módosítják. Így jön-
nek létre a … éghajlati övezetek.

Az övezetesség rendszere

90°

90°

66,5°

66,5°

23,5°

0°

23,5°

1. _______________________
A _______________________

B _______________________

C _______________________

E _______________________

D _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

6. _______________________
7. _______________________
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82. A forró övezet

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE

1. Passzátszélrendszer
Tanulmányozd az ábrát, majd egészítsd ki a szöveget a megadott kifejezések felhasználásával! 

Baktérítő  felszálló  leszálló  magas  nagy  passzátszél  Ráktérítő  szétáramlik 

Az Egyenlítő mentén egész évben 1.  ________________________ 

a napsugarak beesési szöge, ezért állandóan 2.  ______________ 

a hőmérséklet. A felmelegedett levegő felszáll, lehűl és 

közben csapadék keletkezik. Ez a passzátszélrendszer  

3.  _____________________________ ága. A felemelkedett le-

vegő É–D-i irányban 4.  _______________, és az é. sz. 30°-a, 

illetve a d. sz. 30°-a mentén leszáll. Ez a passzátszélrendszer 

5.  _____________________ ága. A felszínnel párhuzamosan a 

6.  ________________ és a 7.  __________________ irányából a le-

vegő visszaáramlik az Egyenlítőhöz. Ez a 8.  __________________.

2. A forró övezet öveinek jellemzői
Nevezd meg a képek alapján a forró övezet öveit (A–C), majd írd a rájuk jellemző állítások betűjelét a meg-
felelő képek alá!

 

 

EGYENLÍTŐRÁKTÉRÍTŐ BAKTÉRÍTŐ

ÉK-i passzát

ÉK-i passzát

DK-i passzát

DK-i passzát

É D

Ráktérítő

Baktérítő

Egyenlítő

magas légnyomás

magas légnyomás

alacsony légnyomás

a) Száraz és esős évszak váltakozik. 
b) Földünk egyik legritkábban lakott térsége. 
c) Nincsenek évszakok. 
d) Ebben az övben fekszik a Szahara.
e) Szavannaéghajlat jellemzi. 
f) Itt 2000-3000 mm csapadék hull évente. 
g) Elsivatagosodás fenyegeti. 
h)  Itt 200 mm-nél kevesebb csapadék hull évente.
i)  Ebben az övben élet szinte csak az oázisokban 

alakult ki. 

j) Egész évben bővizű folyók jellemzik. 
k)  Itt található az Amazonas-medence és a Kongó- 

medence is. 
l)  Természetes növénytakarója az erdős, a cserjés 

és a füves szavanna. 
m) Gyakoriak az időszakos vízfolyások. 
n) Egyenlítői éghajlat jellemző rá. 
o) Trópusi sivatagi éghajlat jellemzi. 
p) Tipikus haszonnövénye a kakaó és a banán.
q) Ebben az övben él a majomkenyérfa.

A) B) C)
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3. A forró övezet éghajlati diagramjai
a) Írd a diagramok fölé, hogy mely éghajlatokra vonatkoznak!
b) Egészítsd ki a táblázatot a diagramokról leolvasható adatokkal!

 

A) diagram B) diagram C) diagram

Legmagasabb havi  
középhőmérséklet (°C)

Legalacsonyabb havi  
középhőmérséklet (°C)

Évi közepes hőingás (°C)

Legnagyobb havi csapa-
dékmennyiség (mm)

Legkisebb havi csapadék-
mennyiség (mm)

4. Környezeti problémák a forró övezetben 
Milyen problémákkal néznek szembe a forró övezetben élők? Nevezd meg a tanultak és a leírások alapján az 
egyes problémákat!

A)  Az ázsiai pálmaolaj világszerte keresett termék, 
de előállítása ártalmas a természeti környezetre, 
hiszen a legtöbb pálmaolaj-ültetvényt az esőer-
dők helyén telepítették.  

  

B)  Pontosan egy évvel az elmúlt fél évszázad leg-
pusztítóbb ausztrál tűzvésze után megint ég 
a bozót. A tűzoltóknak egyelőre nem sikerült 
megfékezniük a lángokat, amelyek már telepü-
léseket is fenyegetnek. 

  

C)  Elsősorban az emberi tevékenység, a természetes 
növénytakaró elpusztítása okozza ezt a problé-
mát. A növényzet ugyanis megvédhetné a talajt. 

  

D)  Az erdőtüzek, a szarvasmarha-tenyésztés és a 
fakitermelés miatt vagy negyed Magyarország 
méretű terület tűnt el az amazóniai esőerdőben. 

  

E)  Közel 30 éve pusztítja a Panama-betegség a vi-
lág banánültetvényeit. A probléma egyik fő oka, 
hogy a világ legtöbb ültetvényén ugyanazt a faj-
tát termesztik. 

  

F)  A Csád-tó területén a 20. századtól kezdve soha 
nem látott kiszáradási folyamat vette kezdetét. 
Ennek következtében a tó vízfelülete jelentősen 
csökkent. 
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A forró övezet
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A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE

1. A mediterrán terület és a hideg mérsékelt öv 
Hasonlítsd össze a mediterrán terület és a hideg mérsékelt öv jellemzőit! Töltsd ki a táblázatot!

Mediterrán terület Hideg mérsékelt öv

mm

0

20
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60

80

J F M Á M J J A Sz O N D
–10

0
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20

30

°C

J F M Á M J J A O N DSz

–10
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–40
–50

0
10
20
°C

0
20
40
mm

Éghajlat neve

Mely országokban, tájakon 
jellemző (1-1 példa)?

Évszakok száma

Legmelegebb hónap  
középhőmérséklete (°C)

Leghidegebb hónap 
középhőmérséklete (°C)

Évi közepes hőingás (°C)

Legnagyobb havi csapadék-
mennyiség (mm)

Legkisebb havi csapadék-
mennyiség (mm)

Csapadék évi eloszlása

Folyók vízjárása

Természetes növényzet

Talaj típusa

Termesztett növények

Tenyésztett állatok

83.  Mérsékelt övezet 1.:  
Hideg és meleg mérsékelt öv
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2. Utazás a tajgán 
Levelezőtársad télen Kanadába, Montrealba utazik. Lásd el tanácsokkal! Mit pakoljon be a bőröndjébe az 
utazáshoz? Indokold meg, hogy az egyes ruhadarabokra miért lesz szüksége!

 

 

 

 

 

 

3. A mediterrán konyha 
Gyűjtsd össze olyan Magyarországon is kedvelt ételek nevét, melyek hozzávalói főként a mediterrán éghajla-
ton teremnek! A táblázatban az ételek megnevezése mellett az elkészítésükhöz szükséges mediterrán hozzá-
valókat is sorold fel!

Étel neve Hozzávalók

4. A monszunvidék és a monszunterület 
Csoportosítsd a monszunvidék és a monszunterület jellemzőit! Írd az állítások betűjelét a halmazábra meg-
felelő helyére!

A) Nyáron esős.
B) Uralkodó szele évszakos irányváltást mutat.
C) A rá jellemző éghajlat kialakulásának fő oka a szárazföldek és az óceánok eltérő mértékű felmelegedése.
D) Jellemző térségei: Florida, Délkelet-Kína.
E) A rá jellemző éghajlat kialakulásában közvetett szerepe van a passzátszélnek.
F) Jellemző térsége: India.
G) Szélsőséges csapadékeloszlású térség.

monszunvidék

monszunterület

Mérsékelt övezet 1.: Hideg és meleg mérsékelt öv
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A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE

1. Mérsékelt övezet
Egészítsd ki a táblázatot az egyes övek, területek neveivel és a hozzájuk tartozó éghajlatokkal!

meleg mérsékelt öv

szélsősége-
sen száraz-
földi terület

mediterrán
éghajlat

nedves  
kontinentális
éghajlat

tajgaéghajlat

2. A valódi mérsékelt öv területei 
Igazak vagy hamisak az ábrára vonatkozó állítások? Írj I betűt az igaz és H betűt a hamis állítások után!

1.  A valódi mérsékelt övben az óceánoktól távolodva, a szárazföldek  
belseje felé haladva a csapadék mennyisége egyre nő.  

2. A száraz kontinentális éghajlat Spanyolországban és Ukrajna déli részén is jellemző.  

3. A nyár a nedves kontinentális éghajlatú tájakon a legmelegebb a valódi mérsékelt övön belül.  

4. Volgográdban a havi középhőmérsékleti értékek egész évben fagypont felett vannak.  

5. Télen Rotterdamból Aktauba utazva érdemes magunkkal vinni kabátot.  

6.  A nedves kontinentális éghajlat többek között Franciaország  
keleti és Kína északkeleti részén is jellemző.  

84.  Mérsékelt övezet 2.:  
Valódi mérsékelt öv

Rotterdam
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3. Mérsékelt övezet
a) Ismerd fel a turisták e-mailben írt élménybeszámolói alapján, hogy milyen éghajlatú tájon jártak! 

 Éghajlat:  

 Éghajlat:  

 Éghajlat:  

 Éghajlat:  

 Éghajlat:  

b) Két mérsékelt övezeti éghajlat kimaradt a beszámolókból. Melyik kettő? 

 1. ____________________________________________  2. ____________________________________________

c) Írj az egyikhez a fentiekhez hasonló élménybeszámolót! 

  

  

  

  

  

  

  

A)  Kedves Kati! Nagyon szép napsütéses időnk van. Csodálatos, hogy a fákról tudunk narancsot és mandarint 
szedni. A helyiek szerint itt nyáron nagyon ritkán van eső, ezért nem lesz szükség az esőkabátra. Reméljük, 
jól vagy! Hamarosan újra jelentkezünk! Berta és Petya

C)  Kedves Sanyi! Még szerencse, hogy figyelmeztettél bennünket, hogy ne hagyjuk otthon az esernyőt.  
Szükségünk is van rá, szinte minden nap esik. Az itteni konyha igazán remek! Minden ebédre más-más 
helyi tengeri jellegzetességet kóstolunk meg. Jövőre te is jössz velünk! Zsuzsi és Botond

E)  Drága Anyukám! Fogvacogva írok, a meleg kályha mellől. Télen tényleg nagyon hideg és zord idő van 
errefelé, jelenleg –38 °C-ot mutatnak a hőmérők. A táj szépsége azonban mindenért kárpótol. Neked is 
tetszene! A tűlevelű erdők annyira gyönyörűek! Hamarosan újra írok. Puszillak: Janka

B)  Szia, Feri! Sajnáljuk, hogy nem jöttél velünk. Képzeld, a minap a helyi lakosok megmutatták nekünk az 
öntözött gyapot- és rizsföldeket. Itt nagyon kevés eső hullik egész évben, ezért muszáj öntözni. Tegnap 
simogattunk kétpúpú tevéket is. Ölel: Zsani, Jutka és Miki

D)  Szia, Panna! Nemrég értem vissza a bambuszrengetegből. Képzeld csak, még pandát is simogattam! Ret-
tenetesen párás a levegő. A szállásunktól kb. 100 km-re annyi eső zúdult le egyszerre, hogy sárlavina súj-
totta a térséget. Mi itt szerencsére biztonságban vagyunk. Ölel tesód: Zsuzsi

Mérsékelt övezet 2.: Valódi mérsékelt öv
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A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE

1. A sarkköri és a sarkvidéki öv
Csoportosítsd az övek jellemzőit! Írd az állítások betűjelét a halmazábra megfelelő helyére!

2. Éghajlati diagramok a hideg övezetből 
Hasonlítsd össze a hideg övezet két éghajlatának jellemzőit a diagramok alapján! Töltsd ki a táblázatot!

Éghajlat neve

J F M Á M J J A O N DSz

–10
–20
–30
–40

0
10
20
°C

0
20
40
mm

J F M Á M J J A O N DSz

–10
–20
–30
–40

0
10
20
°C

0
20
40
mm

Legmagasabb havi  
középhőmérséklet (°C)

Legalacsonyabb havi  
középhőmérséklet (°C)

Évi közepes hőingás (°C)

Legcsapadékosabb  
hónap

Csapadék évi eloszlása

85.  A hideg övezet és a függőleges 
földrajzi övezetesség

Sarkköri öv

Sarkvidéki öv

a) Két évszak váltja egymást.
b) Állandóan fagyos éghajlat jellemző rá.
c)  Az Északi- és a Déli-sark környékén terül el.
d)  A havi középhőmérséklet sohasem emelkedik 

fagypont fölé.
e) Természetes növényzete a tundra. 
f) A hideg övezetben található.
g) Határos a tajga erdőségeivel.
h)  Jellemző emlősei: lemming, rénszarvas, sarki róka.

i) Lakói az inuitok.
j)  Az évnek van olyan szakasza, amikor nem kel fel 

és nem nyugszik le a Nap.
k) Nyáron csak a talaj legfelső rétege enged fel.
l) A növényeket legfeljebb pár moszatfaj képviseli.
m)  A nyár rövid, de a hőmérséklet még éppen elég a 

rövid életidejű növények megjelenéséhez.
n)  Nyáron a mocsarassá váló vidékeken rovarok 

serege jelenik meg.
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3. Túra a hegyekben 
Részt veszel egy afrikai expedíción. Készítsd fel a munkatársaidat a képek és eddigi ismereteid alapján, mire 
számítsanak a Kilimandzsáró lábától annak legmagasabb pontjáig (Kibo) vezető úton (időjárás, növényzet, 
hóhatár, fahatár)! 

 

 

 

 

 

4. Függőleges földrajzi övezetesség
a) Húzd alá a mondatokban a helyes választ!

  A hegységekben felfelé haladva csökken/nő a hőmérséklet és az évi közepes hőingás, illetve csökken/nő 

a csapadék mennyisége. A magasság növekedésével csökken/nő a légnyomás és a levegő oxigéntartal-

ma, ami határt szab az ember megtelepedésének. A Földön tehát nemcsak az Egyenlítőtől/Ráktérítőtől 

a sarkok felé változó vízszintes/függőleges földrajzi övezetesség jellemző, hanem a tengerszint feletti 

magasságtól függő, úgynevezett vízszintes/függőleges földrajzi övezetesség is.

b) Nevezd meg az ábrán jelölt öveket!

6000 m

5000

4000

3000

2000

1000

0

ANDOK ALPOK

 6. _____________________

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

 7. _____________________

 8. _____________________

 9. _____________________

A hideg övezet és a függőleges földrajzi övezetesség
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A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE

1. Éghajlat-felismerő
a)  Azonosítsd be az éghajlatokat jellemző térségeik és diagramjuk alapján! Nevezd meg és jellemezd rö-

viden az egyes éghajlatokat! Minden esetben nevezz meg egy-egy olyan országot is, amelynek területén 
előfordul az adott éghajlat! 

Jellemző térségek Éghajlati diagram Éghajlat neve, 
példa országok
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86.  A földrajzi övezetesség 
rendszere – Összefoglalás

1.

2.

4.

3.

5.
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Jellemző térségek Éghajlati diagram Éghajlat neve, 
példa országok
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b) Mely vidék és mely területek maradtak ki? Nevezd meg!
 1.  
 2.  
 3.  

A földrajzi övezetesség rendszere – Összefoglalás

6.

7.

9.

8.

10.
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87. A társadalmi-gazdasági fejlettség mutatói

ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA

 1. GDP 
Az ábra az EU-tagállamok 2019. évi egy főre jutó GDP-jét mutatja az uniós átlag 100%-ához viszonyítva. 
Döntsd el az állítások igazságtartalmát az ábra alapján! Írd az állítások után, hogy I (igaz) vagy H (hamis)!

1.  Magyarország és a vele szomszédos országok GDP-je mind az euróövezet átlaga alatt van.  

2. Van olyan ország, amelynek GDP-je csak a fele az euróövezet átlagának. 

3. A közép-európai országok közül Magyarország GDP-értéke a legalacsonyabb.  

4. A nyugat-európai országok között Portugália egy főre jutó GDP-je a legalacsonyabb. 

5. Az euróövezet átlaga magasabb, mint az uniós átlag.  

6. Magyarország GDP-je a legmagasabb GDP-jű országénak csak közel negyede. 

2. Születéskor várható átlagos élettartam 
A térkép a Föld lakóinak 2019-es születéskor várható átlagos élettartamát mutatja be. Válaszolj a kérdésekre 
a térkép és ismereteid alapján!
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a)  Mely földrészekre jellemző 82 évnél magasabb születéskor várható átlagos élettartam? Írj néhány országot 
példaként is! 

  

  

b) Mit gondolsz, mi lehet az oka a magas születéskor várható átlagos élettartamnak? 

  

  

c) Mennyi a születéskor várható átlagos élettartam hazánkban?   év

d) Mely országokban alacsonyabb a születéskor várható átlagos élettartam 66 évnél? Sorolj fel néhányat!

  

e) Mi lehet az oka az alacsony születéskor várható átlagos élettartamnak? 

  

  

3. Gazdasági, fejlettségi mutatók – beszámolók
Melyik gazdasági, fejlettségi mutatóval kapcsolatosak az egyes személyek beszámolói? Írd a mutató nevét a 
pontozott vonalra! Van olyan beszámoló, amelyhez több mutatót is írhatsz!

boldogságindex  foglalkoztatás  GDP  GNI
 1000 főre jutó orvosok száma  írástudók száma  iskolai végzettség

a)  Ráchel, gazdasági menedzser: A cégünk idén nagyon szép eredményt produkált. Csak Németországban 
50 ezer eurót termeltünk, és ebben még nincsenek benne a külföldi leányvállalataink termelési értékei.

  

b)  Jacob, gázszerelő: Munkahelyi baleset történt. Szerencsére van biztosításom, de a kórházban az orvosra 

12 órát kellett várnom, mire el tudtak látni.  

c)  Jennifer, 12 éves: Szeretnék végre megtanulni olvasni, hogy én is értsem azokat a könyveket, amiket a 

testvérem olvas.  

d)  Patrick, weboldalfejlesztő: Hihetetlen, hogy ennyi országban értékesítjük a termékeinket! A cégcsoport 
összes vállalatát nézve az éves termelési érték a tavalyi évhez képest 40%-kal magasabb. 

  

e)  Nico, munkakereső: Az egész családom a kakaó termésének betakarításából él. Ezzel fejenként kb.  
3 dollárt keresnek egy-egy nap. Eddig jómagam is ezzel foglalkoztam, de most munkát keresek. 

  

f)  George, végzős gimnazista: Szerencsés vagyok, az informatikusképzés területén idén tovább növelik a 

felvehető hallgatók számát.  

g)  Feri, bolti eladó: Mindig számíthatok a családtagjaimra, a testvérem kb. 5 percre lakik tőlem. Tegnap is 
benézett, és hozott át meggyes pitét. Ez a kedvencem. Holnap meghívom vacsorára. 

  

A társadalmi-gazdasági fejlettség mutatói
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1. A piacgazdaság fogalmai 
a)  Keresd meg a felsorolt fogalmakhoz (1–7.) tartozó magyarázatot! Írd a megfelelő meghatározás betűjelét 

a fogalom neve elé!

  1. vállalkozó A) Egy termék vásárlója, illetve felhasználója.

  2. kereslet B) A piacon megjelenő termékek összessége.

  3. fogyasztó C) Haszon vagy nyereség.

  4. profit D) A bevétel neve más szóval.

  5. jövedelem E) Piaci kockázatot vállaló termelő, illetve kereskedő.

  6. kínálat F) Az a valós vagy virtuális hely, ahol az áru gazdát cserél.

  7. piac G) Egy termék iránt jelentkező igény.

b) Adj címet a képeknek a következő fogalmak felhasználásával: kínálat, piac, fogyasztó, kereslet!

 

 

ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA

88.  A gazdaság működése és a nemzetközi 
szervezetek

1. 2.

3. 4.
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2. Kereslet-kínálat 
a) Húzd alá a szövegrészben a fogalmak közül azokat, amelyek a mondatokat igazzá teszik!

  A piacon a kínálat és a kereslet alakulását figyelembe véve alakulnak ki az árak/áruk. Ha csökken/nő a 

kereslet/kínálat, akkor általában csökkennek/nőnek az árak, a kereslet csökkenése/növekedése azo-

nos mennyiségű áru mellett az árak csökkenésével/növekedésével jár. A magasabb árhoz alacsonyabb/

magasabb, az alacsonyabb árhoz magasabb/alacsonyabb kereslet tartozik.

b) Hogyan és  mivel befolyásolják az üzletek a vásárlókat, hogy több terméket vásároljanak? Sorolj fel példákat!

  

  

  

  

3. Nemzetközi szervezetek 
a)  Párosítsd az összetartozókat! Írd az egyes szervezetek elé a rájuk jellemző fő célkitűzéseket, feladatokat 

(A–F)! 
b) Nézz utána, hol van a központjuk, és írd be a táblázatba!

Szervezet neve 
és angol rövidítése

Emblémája Központja Főbb célkitűzése

Világbank A)  A gyermekek jogainak  
védelme

Kereskedelmi  
Világszervezet  
(WTO)

B)  Az államok közti együtt-
működést segíti, világbéké-
re törekszik

Egyesült Nemzetek 
Szervezete  
(UN)   

C)  Hitelek biztosítása a fejlő-
dő országok számára

ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szerve-
zete 
(FAO)      

D)  Célja a vámok és egyéb  
kereskedelmi akadályok 
jelentős mértékű leépítése

ENSZ Egészségügyi  
Világszervezete (WHO)

E)  Az éhezés és a nem megfe-
lelő táplálkozás felszámo-
lása

ENSZ Gyermekalapja 
(UNICEF)

    

F)  Iránymutatás az egész-
ségügy területén, segítség-
nyújtás fertőző betegségek,  
járványok, betegségek  
leküzdésére 

    

A gazdaság működése és a nemzetközi szervezetek
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1. Világméretű kapcsolatok 
Olvasd el az alábbi szövegrészt, majd válaszolj a kérdésekre a szöveg és az ábrák alapján!
   

a) Hol található a Szuezi-csatorna?

  

  

b) Miért jelentős vízi átjáró a Szuezi-csatorna?

  

  

c) Hány éve haladhatnak át hajók a csatornán?  

d)  Merre kellett kerülniük az Ázsiából Európába tartó hajóknak a csatorna lezárása idején? Mivel járhatott 

ez a kerülő?  

  

e) Milyen következményekkel járt a csatorna lezárása?

  

  

  

ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA

89.  Globalizáció – 
Összefonódó gazdasági kapcsolatok

2021. március 23-án hajnalban a japán tulajdonú, csaknem  
400 m hosszú, 265 875 tonna vízkiszorítású EVER GIVEN – a vi-
lág 13 legnagyobb konténerszállító hajójának egyike – elzárta 
a 313 m széles Szuezi-csatornát, amelyen csak március 29-én 
indulhatott meg újra a forgalom. Több vállalat is arról tájékoz-
tatta vásárlóit, hogy számos márciusra és áprilisra ígért termé-
ke a teherhajón vesztegel, és legkevesebb egy hónapot késik.  
A Szuezi-csatorna a Sínai-félsziget nyugati részén épült tengeri csa-
torna, amely a földközi-tengeri Port Szaíd és a vörös-tengeri Szuez 
városokat köti össze. Ferdinand Lesseps alexandriai francia konzul 
[…] 1858. december 
15-én megalapítot- 
ta a Szuezi-csatorna 
Társaságot a tenger-
hajózási csatorna fel-
építésére és üzemel-
tetésére. A terveket 
Alois Negrelli osztrák 
mérnök készítette el, 
s az építkezés 1859. 
április 25-én vette kezdetét. A mintegy 10 évig tartó munkálatok után az első hajó 1869. február 7-én halad-
hatott keresztül a csatornán. 

(Forrás: https://ng.24.hu/kultura/2021 és www.vg.hu/vallalatok/ cikkei alapján) 

Földközi-tenger

Vörös-tenger

Egyiptom

Ázsia

Szuezi-
csatorna

Ever
Given
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2. Globális világgazdaság
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írj I betűt az igaz és H betűt a hamis állítások után!

1.  Az utóbbi évtizedekben egyre fontosabb szerepet kap a világgazdaságban   
a kutatás-fejlesztés (K+F).

2.  Egy-egy termékhez a szükséges alkatrészek mindig abban az országban készülnek,   
ahol a terméket összeszerelik.

3. Vannak termékek, melyek globálisan készülnek, előállításukban több vállalat is részt vesz. 

4.  A nemzetközi munkamegosztásban az országok szerepét napjainkra nagyrészt  
a globális nagyvállalatok vették át. 

5. A világtermékek olyan áruk, amelyek a világ szinte minden országában megvásárolhatók. 

6.  A világ valamely pontján folytatott kutatások hatással lehetnek   
a világ másik pontján üzemelő gyár termékfejlesztésére.

3. Globalizáció
Milyen hatásai vannak a globalizációnak? Ismerd fel és nevezd meg azokat a képek alapján! Válassz az alábbi 
lehetőségek közül! Írd a megfelelő betűt a négyzetbe! Figyelj, egy lehetőséggel több van!

A) nagy tömegű áruk konténeres szállítása  B) munkamegosztás  C) világtermékek megjelenése
 D) távoli tájak növényeinek ismerete, rendszeres fogyasztása  E) járványok terjedése

Globalizáció – Összefonódó gazdasági kapcsolatok
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90. Fenntartható gazdálkodás

1. Rejtvény 
Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!

1. Az a nap, amikorra a Föld adott évi erőforrásait az emberek már teljesen felhasználják: a … napja.
2.  A fenntarthatóság elérése érdekében az energiahordozók e típusának hasznosítására kell törekedni: … 

energiaforrások. 
3. A fenntartható … lényege, hogy annyit „veszünk el” a természettől, amennyit az újra tud termelni.
4.  E szemléletmód lényege, hogy úgy hasznosítsuk a Föld erőforrásait a társadalmi-gazdasági fejlődés so-

rán, hogy azok hosszú távon is elérhetőek maradjanak.
5. E folyamat során az újrahasznosítható anyagokat (pl. fém, papír, üveg) külön gyűjtik: … hulladékgyűjtés.

2. Hogyan éljünk fenntartható módon? 
a)  Nézz utána a „zero waste” fogalom jelentésének! Tervezd meg, hogyan tudnád beépíteni az életedbe ezt a 

szemléletmódot!

  

  

  

b)  Látogass el a https://xforest.hu/csomagolasmentes-boltok-terkepe/ oldalra! Hol van hozzád legközelebb 
csomagolásmentes bolt? Miért érdemes ilyen helyen vásárolni?

  

  

  

ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA
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c) Gyűjts további életmódötleteket arra vonatkozóan, hogyan élhetsz fenntartható módon!

  

  

  

  

  

  

3. Gazdasági hírek
Olvasd el a következő szövegrészleteket, majd nevezd meg, hogy azok mely globális problémákra utalnak!

a)  Az IMF becsült adatai alapján 2019 végén a világ top 10 leggazdagabb emberének vagyona több volt, 

mint a legszegényebb 85 ország GDP-je összesen.  

b)  Dél-Tirol tartományban 8,7 centiméternyi eső esett egy nap alatt, elárasztva több utat és a házak alsó 

szintjeit. Az esőzések miatt Velencében a csatornák vízszintje szombat este elérte a kritikus egyméteres 

szintet.  

c)  Több ezer hektárnyi erdő, legelő, olaj- és gyümölcsfaültetvény égett már le. A kilátások nem jók, mert 

újabb hőhullám várható. Szicília és Szardínia szigetén kedden és szerdán akár 45 Celsius-fokos hőmér-

sékletre is számítani kell.  

d)  Becslések szerint Magyarországon összességében 1,8 millió tonna élelmiszert dobnak ki évente, aminek 

a harmada a háztartásokban keletkezik.   

e)  A nehéz munka és a balesetveszély ellenére a munkások bére kevesebb, mint két dollár naponta. A fegy-

veres csoportok gyakran elrabolják a ritka és keresett koltán nevű ásványt azoktól, akik kemény munkával 

dolgoztak meg érte. 

  

4. Gyűjtsd okosan! Segíts te is! 
A PontVelem Okos Program minden évben versenyre hívja hazánk általános iskolás tanulóit. Nézz utána a 
következőknek a https://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes oldalon!

a) Hogyan járul hozzá a program a fenntarthatósághoz?  

  

  

b) Hogyan vehetsz részt a programban?  

  

  

Fenntartható gazdálkodás
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91. A pénz az életünkben

1. Fogalmak 
a) Keresd meg a leckével kapcsolatos hat fogalmat az alábbi szókeresőben! 
b) Magyarázd meg a talált fogalmak jelentését!

1.  

 

2.  

 

3:  

 

4:  

 

5:  

 

6:  

 

2. Valutaváltás 
Peti tavaly a következő országokban járt: Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia.
Nézz utána, hogy melyik országban milyen valutára volt szüksége! Most mekkora összeget kapnál a különbö-
ző valutákból 1000 Ft-ért? Nézz utána! 

Ország Valuta neve 1000 Ft átváltásakor kapott összeg

Horvátország
Szlovénia
Ausztria
Csehország
Románia

ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA
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3. A pénz szerepe 
Döntsd el, hogy az egyes állítások a pénz melyik gazdasági szerepére, jellemzőjére vonatkoznak!
Írd ezek betűjelét az egyes mondatok mögé! Ugyanazt több helyre is írhatod!

A) Kifejezi az áruk értékét   B) Alkalmas adósságtörlesztésre  
C) Összegyűjthető, megtakarítható   D) Valutaváltással külföldön is használható

1. Józsi unokatestvére hitelre vásárolt telefont, a törlesztőrészleteket havonta fizeti. 

2. Panka régóta gyűjti a zsebpénzét egy népszerű társasjátékra. 

3. Zsuzsi a nyaraláskor a tóparton csemegekukoricát vásárolt 500 Ft-ért. 

4. A spanyolországi kirándulásra az osztályfőnök eurót vált a bankban. 

5. Ági el szeretne menni nyaralni, ezért nézegeti a szállásajánlatok árait az interneten. 

6. Laci tartozik a szomszédjának, ezért becsönget hozzá, hogy kifizesse az adósságát. 

7. Ebben az élelmiszerboltban euróval is lehet fizetni Budapesten. 

4. Pénz
Mely nevezetességek és történelmi személyek láthatók a forgalomban levő bankjegyeken? Töltsd ki a táblázatot!

Előlap Hátlap

500 Ft

1000 Ft

2000 Ft

5000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

5. Szabina pénzügyei 
Egészítsd ki a következő szövegrészt a megadott kifejezések felhasználásával!

bevétele  futamidő  hitelnyújtás  hitelt  kamat  kiadásnak  takarékoskodik  törlesztőrészletekben 

Szabina 210 000 forint fizetést kap a munkahelyén. Ez a havi 1.  ________________________, amiből 

gazdálkodhat. Lakásának rezsije a fizetése 10%-a, a bérleti díja a fizetése 1/3-a egy hónapban. Átlago-

san havi 80 000 Ft-ot költ élelmiszerekre, ruhákra, így még szórakozásra is jut valamennyi. A bevétel 

felhasználását, különböző célokra történő kifizetését 2.  ________________________ nevezzük. Szabina 

figyel a kiadásaira és 3.  ________________________, így rendszerint marad pénze. Szeretne venni egy 

laptopot, ezért egy pénzintézettől kisebb összegű 4.  ____________________ vesz fel. A pénzt egy meg-

határozott időpontig, a 5.  ______________________ végéig, meghatározott nagyságú összegekben, azaz 

 6.  _______________________________ vissza kell fizetnie. A 7.  ________________________ a bank által 

biztosított szolgáltatás, és ennek is ára van. Ez a 8.  _____________________________. 

A pénz az életünkben
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92. Gazdálkodj okosan!

ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA

1. A pénz világa
Írd a hiányzó fogalmakat a rejtvény megfelelő helyére!

1

2 3 4

-
5 6

7

2. Költségvetési kisokos 
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írj I betűt az igaz és H betűt a hamis állítások mögé! 

1.  Egy költségvetési terv segít abban, hogy pontosan tudjuk,   
mennyi a bevételünk és a kiadásunk, mennyit tudunk megtakarítani. 

2. Egy háztartás bevételeihez tartoznak a közüzemi költségek és a számlák.   

3. A személyes bevételek egyik típusa a rendszeres havi bruttó jövedelem, amit kézhez kapunk.   

4. Egy diák bevétele lehet a zsebpénz, a diákmunkáért járó kereset és az ösztöndíj is.   

5. Viharkár vagy csőtörés esetén váratlan kiadások léphetnek fel.   

6.  Vannak olyan kiadások, melyeket minden hónapban automatikusan   
feltüntethetünk a családi költségvetésben, mivel az összegük nem változik.  

7.  Könnyebben tudunk megtakarítani, ha a bevételünkből rögtön félretesszük azt a pénzt,   
amit meg szeretnénk spórolni.  

1.  Titkos, általában négyjegyű szám érté-
keink (pl. telefon, bankszámla) védel-
mére.

2.  Az az időtartam, amely a hitel felvételé-
től a teljes tartozás visszafizetéséig tart.

3.  Feri új munkahelyére csak autóval tud 
bejárni. Sajnos nincs elég pénze, hogy 
vegyen egyet, ezért a banktól kér segít-
séget … formájában.

4.   Egy család a/az … és a kiadás alapján 
tudja kiszámolni, mennyit tudnak fél-
retenni. 

4.   Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz.
5.  Olyan rövidebb-hosszabb ideig a bank-

ban elhelyezett pénz, amelynek haszná-
latáért a pénzintézet kamatot fizet.

6.  Így nevezzük a megspórolt, félretett 
pénzt.

7.  Hitelfelvétel után az egy-egy alkalom-
mal visszafizetett pénzösszeg neve: … 
részlet.

                 



183

3. Családi költségvetés
Töltsd ki a táblázatot az alábbi információk alapján, majd számítsd ki a Szabó család májusi bevételét és kiadását!

 Május 2-án a bank levonta a havi törlesztőrészletet: 66 200 Ft-ot,
 május 2-án Szabó anyuka megvásárolta a gyerekek havi közlekedési bérletét 8000 Ft-ért,
 május 5-én megérkezett a számlájára Szabó anyuka fizetése: 162 500 forint,
 május 5-én megkapták a családi pótlékot: 13 300 Ft/gyerek (két gyermekük van),
 május 5-én megérkezett Szabó apuka fizetése a számlájára: 250 000 forint,
 május 6-án Szabó anyuka a havi bevásárlás és tankolás során 85 000 Ft-ot költött,
 május 7-én Szabó apuka a másodállásából 50 000 forintot kapott,
 május 15-ig Szabó apuka befizette a postán a havi számlák összegét: 68 000 Ft-ot,
 május 20-án színházi előadáson vett részt a család (22 000 Ft).

Bevétel típusa Dátum Bevétel összege

Havi bevétel összesen:

Kiadás típusa Dátum Kiadás összege

Havi kiadás összesen:

Spórolt pénz:

4. Pénz kvíz 
Húzd alá a helyes válaszokat! A kérdések egy részénél használd az internetet! 

1. Mióta használunk fizetőeszközként Magyarországon forintot?

 A) 1918 B) 1946 C) 1956 D) 1989

2. Mi volt a fizetőeszköze hazánknak a forint előtt?

 A) márka B) pengő C) tallér D) dinár

3. Melyik a legkisebb értékű forgalomban lévő fémpénzünk?

 A) 1 Ft-os B) 2 Ft-os C) 5 Ft-os D) 10 Ft-os

4. Mi látható a 100 Ft-os érme hátoldalán?

 A) Magyar nőszirom B) Magyarország címere C) Nagy kócsag D) Kerecsensólyom

5. Kinek a képe látható az 1000 forintoson?

 A) Deák Ferenc B) Gróf Széchenyi István C) Mátyás király D) II. Rákóczi Ferenc

6. Mennyit fizetünk a boltban készpénzzel, ha a számla végösszege 2123 Ft? 

 A) 2123 Ft-ot B) 2120 Ft-ot C) 2125 Ft-ot D) 2100 Ft-ot

Gazdálkodj okosan!
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