
 

 

 

A XXVI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS 

FÖLDRAJZVERSENY 

ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA 

 

 

II. KATEGÓRIA (9. ÉVFOLYAM) 
 

Tudnivalók 

• A feladatokat figyelmesen olvasd el! 
• A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. 
• Az értékelőlapon az adatokat olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL töltsd ki! 
• A feladatlapon javíthatsz, az értékelőlapon már nem!  
• Tollal írj! 
• Segédeszköz nem használható! 
• Az elérhető pontszám: 100 pont 

 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

 
Less Nándor (1963-1993) 

 

 

 

 

2019. március 4. 
 



1 
 

I. Jeges világ  (16 pont) 
1. A gleccserek felszíni morénáinak egyik típusa látható a képen. Mi a neve a képen látható 

morénának, és hogyan magyarázható a kialakulása? Jelöld az egyetlen helyes válasz 
betűjelét a megoldólapon! 
 

 
A. Oldalmoréna, amely a gleccservölgy peremének aprózódása révén alakult ki. 
B. Végmorénasánc, aminek anyaga a gleccser végződésénél halmozódott fel. 
C. Oldalmoréna, ami a gleccser fenékmorénájának felszínre nyomulásával jött létre. 
D. Középmoréna, ami két egyesülő gleccser oldalmorénájának összeolvadásából 

képződött. 

2. Mivel magyarázható az, hogy a legnagyobb kiterjedésű eurázsiai eljegesedés idején a 
jégtakaró déli kiterjedése nem érte el az észak-amerikai jégtakaró déli határát? Jelöld a 
helyes megoldást! 

 
A. az Eurázsiai-hegységrendszer hegységeinek észak–déli futásiránya miatt 
B. Eurázsia erősebben felmelegedett, mint Észak-Amerika 
C. Eurázsia távolabb van az Északi-sarktól, mint Észak-Amerika 
D. Észak-Amerika észak–déli irányban „nyitott” kontinens 

 
3. Miért húzódott meredeken vissza a jégtakaró északi irányba a Kijevtől keletre lévő 

területeken? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét! 
A. Hegységek állták útját az előrenyomuló jégtakarónak. 
B. Az éghajlat egyre szárazabbá vált. 
C. A befagyott tengerből nem párolgott elegendő víz a jég képződéséhez. 
D. Magasabb volt a geotermikus gradiens, ami felolvasztotta a jégtakarót. 
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4. Milyen felszíni formákat alakított ki és hagyott hátra a jégkorszakban az olvadó 
síksági jégtakaró? Nevezd meg az ábrán betűkkel jelölt formákat!  
 

 
A. ………..………… 

B. ………………… 

C. ………………… 

D. ………………… 

E. ………………… 

 
A következő kérdések az ábra F betűvel jelzett részére vonatkoznak!  
5. Mely kőzet képződése figyelhető meg a jelölt területen? Nevezd meg a kőzetet! 

……………………… 
6. Melyik ázsiai folyó szállít napjainkban is nagy mennyiségű hordalékot ebből a 

kőzetből? Nevezd meg a folyót! ……………………………………… 

7. Kialakulása alapján milyen kőzetcsoportba és kőzettípusba sorolható a kőzet?  

kőzetcsoport:…………………………… kőzettípus:……………………………… 
8. Mi a kötőanyaga a kőzet szemcséinek? ……………………………………………. 

9. Milyen természetes növénytakaró borította a területet? …………………………… 

10. Milyen fizikai szerkezettel magyarázható a kőzet kiváló vízemelő- és vízmegtartó 
tulajdonsága? ………………………………… 

11. A Kilimandzsáró régen és ma. A kérdés a két fotóra vonatkozik. Mivel nem 
magyarázható a látható különbség? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 
A. a légkör CO2-tartalmának növekedésével 
B. az üvegházhatás növekedésével 
C. a közelmúltban működött a vulkán  
D. a globális felmelegedéssel 

 



3 
 

 

II. Ahol a szél az úr… (19 pont) 

1. Mely szél által formált felszínek ismerhetőek fel a képeken? Válaszolj a képek 
betűjelével! Írd a táblázat első sorának megfelelő helyére a képeken látható betűjeleket! 

               
 

szabadon mozgó homokterület 
_________ 

félig kötött homokterület 
__________ 

szélmarás szélkifúvás építő 
tevékenység szélmarás szélkifúvás építő 

tevékenység 
      

2. Párosítsd a szél felszínformáló tevékenységeit a megfelelő felszíni formakincsekkel! 
Írd a táblázat megfelelő oszlopába a felsorolt formakincseket jelölő számokat! 
1. szélbarázda 
2. kőgomba 
3. deflációs tanúhegy 
4. barkán 

5. parabolabucka 
6. parti dűne 
7. deflációs medence 
8. keresztirányú dűne 

9. szfinx szikla 
10. vándordűne 
11. maradékgerinc 

3. Nevezd meg a képeken a nagybetűkkel jelölt szél által kialakított felszínformákat! (A 
bal oldali képen a Duna–Tisza közének Kecel környékén található formák láthatók.) 

   

A. ……………………………… 

B. ……………………………… 

C. ……………………………… 

D. ……………………………… 
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4. Milyen irányú szél alakította ki a „C” jelű formát? Jelöld a helyes válasz betűjelét! 
A. ÉK-i szél 
B. ÉNY-i szél 
C. DK-i szél 
D. DNY-i szél 

5. Melyik kisbetű jelöli a helyes szélirányt a „D” jelű formakincs esetében? Jelöld a helyes 
válasz betűjelét! 
a        b 

III. Csupa vörös kőzet és érc, mindennek a vas-oxid az oka! ( 3 pont) 
Vajon melyik kőzetre illenek a leírások? Nevezd meg a kőzeteket a leírások és a kép alapján! 
1. Vörös vagyok, karcolom az üveget, vas-oxid tartalmú kötőanyag tapasztja össze a 

többségében kvarc szemcséimet kemény kőzetté. A sivatagos klímát kedvelem. Hazai 
rokonaim a perm időszakból valók. Ha a Mecsekben, Balaton-felvidéken jársz, 
találkozhatunk. 

 A kőzet neve: …………………………………………… 
2. Én is vörös vagyok, de én sajnos nem bírom az üveget megkarcolni. Testvéreim különböző 

színűek lehetnek a sokféle szennyezőanyag miatt, bennem vas-oxid található. De attól mi 
még egy családhoz tartozunk, ugyanabból az ásványból állunk. Savimádók vagyunk, amitől 
mindnyájan felpezsdülünk. A Gerecsében összefuthatunk.  

 A kőzet neve: ……………….……..... 

3. Vörös vagyok én is a vas-oxidtól, és büszke, mert belőlem készül a „magyar ezüst”. A 
legfontosabb alkotó elemeim, a földkéreg leggyakoribb elemei közé tartoznak. Sajnos 
azonban egyre kevesebb van belőlünk az országban. Ausztrália, Brazília, Guinea, vagyis 
ahol a mállás az úr, az az én igazi hazám. Vigyázz, meg ne kóstolj, mert megtréfállak, a 
nyelvedhez tapadok! 
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 Az érc neve: .………………………………….. 
 

IV. Vizsgálódjunk! ( 3 pont) 
A következő képeken diákok által elvégzett egyszerű vizsgálatok eredményei láthatók. Milyen 
csapadéktípusok fedezhetők fel a fotókon? 

  
A. Hűtőszekrényből kivett ásványvizes  

palack egy meleg májusi napon. 
B. Fagyasztószekrényből kivett jégkockák- 

kal teli pohár egy meleg májusi napon. 
 

 
C. Jégkockákkal teli poharunk falára a 
teáskannából egy kis forró gőz került. 

 
Nevezd meg az ásványvizes palack és az üvegpoharak falán megjelenő csapadéktípusokat! 

A. ........................................, B. ..........................................., C. ..................................
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V. A Walesi bárdok… ( 1 pont) 
Arany János gyönyörű balladájában a következő sorokat olvashatjuk: 

„Ah! lágyan kél az esti szél 
Milford-öböl felé; 
Szüzek siralma, özvegyek 
Panasza nyög belé.” 

Vajon jól ismerte-e Arany János a természetföldrajzot? Valóban a Milford-öböl felé fúj az 
esti szél? Mely állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást!  

A. Nem, mert nappal fúj a szél az öböl felé, hiszen ekkor alacsonyabb a légnyomás az 
öböl felett. 

B. Igen, mert nappal az öböl felől fúj a szél, a szárazföld felé, ahol alacsonyabb a 
légnyomás, mint az öböl felett. 

C. Igen, mert este a szárazföld felett alacsonyabb a légnyomás, mint az öböl felett, és 
így az öböl felé fúj a szél. 

D. Igen, mert éjszaka jobban lehűl a víz, mint a szárazföld, így az öböl felett 
alacsonyabb a légnyomás. 

VI. Földrajzi helymeghatározás ( 9 pont) 
1. Az ábrán az α szög értéke 66o. A λ szög értéke 30o. Határozd meg az „A” pont földrajzi 

koordinátáit!   (2 pont) 

   
Nevezetes pontok a földgömbön 

„A” pont. szélességi kör értéke: ……….……..   hosszúsági kör értéke: …………….. 

2. Hány kilométert kell megtenni, ha „B” pontból „A” pontba kell utazni? …..……. km 
Az értékelőlapon tüntesd fel a számolás menetét is!  (2 pont) 

3. Greenwichben a helyi idő 11 óra 30 perc. Mennyi a helyi idő az „A” és a „B” pontban?    
(2 pont) 

A pont: …………………..        B pont: ………………….. 

4. Ha az „A” pontot és a Föld középpontját összekötő földsugarat meghosszabbítjuk, 
annak felszíni metszéspontja megadja az „A” pont ellenlábas pontját. Határozd meg az 
ellenlábas pont földrajzi koordinátáit!    (2 pont) 

Az ellenlábas pont szélességi kör értéke: …………; hosszúsági kör értéke: ……..…… 

5. Mennyi a helyi idő az ellenlábas pontban, ha Greenwichben a helyi idő 11 óra 30 perc? 

Ellenlábas pont helyi ideje:………………………….. 
VII. Modellezzük a Föld óidei történetét! (12 pont) 
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Ábrák az óidő kőzetlemezmozgásait és a kőzetlemezek elhelyezkedését modellezik. Az 
ábrák tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre! 

   
1. Hogyan nevezik az „A” betűvel jelzett kontinest? Jelöld az egyetlen helyes választ! 

A. Ős-Afrika 
B. Ős-Ausztrália 
C. Gondvana 
D. India 

2. Melyik hegységrendszer (1.) alakult ki Ős-Észak-Amerika és Ős-Európa ütközésével? 
Nevezd meg a hegységrendszert! Hegységrendszer neve:  …………………………… 
 

3. Melyik földtörténeti időszakokban gyűrődtek fel a hegységrendszer tagjai? Válaszd ki 
a helyes sorrendű megoldást!  
A. kambrium, ordovícium, szilur 
B. ordovícium, karbon, perm 
C. ordovícium, szilur, devon 
D. devon, karbon, perm 
E. karbon, kambrium, szilur 
F. perm, karbon, devon 

4. Melyik hegység tartozik ebbe a hegységrendszerbe? Válaszd ki a helyes megoldást!  
A. Skandináv-hegység 
B. az Appalache déli része 
C. Francia-középhegység 
D. Nagy-Vízválasztó-hegység 

5. Melyik hegységrendszer (2-3.) képződése kapcsolta össze egységes szárazulattá a 
kőzetlemezeket? Nevezd meg a hegységrendszert! 

     
Hegységrendszer neve: ……………………………………………….. 
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6. Melyik földtörténeti időszakban volt a hegységrendszer kialakulásának fő időszaka? 
Válaszd ki a helyes megoldást! 
A. ordovícium 
B. szilur 
C. devon 
D. karbon 
E. perm 

7. Melyik hegység nem tartozik a fent említett a hegységrendszerbe? Jelöld a helyes 
megoldás betűjelét!  
A. Skócia hegységei 
B. Nagy-Vízválasztó-hegység 
C. Appalache hegység déli része 
D. Rodope 

8. Melyik hegység (3) gyűrődött fel Ős-Ázsia és a már egységes északi szárazulat 
ütközésével? Nevezd meg! 

Hegység neve: …………………………………. 
9. Mi a neve az ütközések eredményeként kialakult szuperkontinensnek? Jelöld az 

egyetlen helyes választ! 
A. Laurázsia 
B. Gondvana 
C. Pangea 
D. Tethys 

10. Melyik ősóceán vette körül az őskontinenst? Jelöld az egyetlen helyes választ! 
A. Tethys 
B. Panthalassza 
C. Laurázsia 
D. Gondvana 

11. Melyik hegységrendszer gyűrődött fel a középidő végén, majd az újidő 
harmadidőszakában az őskontinens testébe nyomuló tenger üledékeiből? Nevezd meg a 
hegységrendszert! 

Hegységrendszer neve: ………….………………………..… 
12. Mi a neve az egykori óceánná kinyíló, őskontinens testébe benyomuló tengernek? Jelöld 

az egyetlen helyes választ! 
A. Tethys 
B. Panthalassza 
C. Fekete-tenger 
D. Földközi-tenger 
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VIII. Meteor, meteorit vagy meteoroid (2 pont) 

„Január 16-án keleti parti idő szerint este 20:10-kor az Egyesült Államokbeli Nagy-tavak körüli 
hét államból is egy nagyon fényes, erős detonáció szerű hanggal járó tűzgömböt jelentettek… 
Eszerint a -17 magnitúdó csúcsfényességű szuperbolida (a telihold kb. -12 magnitúdó, a Nap -
27) égitestje 16,1 km/s-os sebességgel érkezett, a függőlegestől 21 fokkal eltérő meredek 
szögben, valahonnan a Mars és a Jupiter pályája közötti aszteroida övből. A számítások azt 
mutatták, hogy a meteorit végül 32 km magasan szétrobbant, darabjai szabadesésben hullottak 
a felszín felé, jellegzetes ellipszis alakú szórásmezőben szétterülve. A videofelvételeken 
látszódott, hogy minimum 2 kisebb és egy nagyobb robbanás történt, ez azt sejttette, hogy a test 
anyaga kisebb-nagyobb darabokra szétesve erősen fragmentálódott.” 
(https://www.csillagaszat.hu/hirek/nr-egyeb-naprendszer/latvanyos-meteorithullas-
michiganben/) 
(fragmentálódás: részekre bomlás, elkülönülés, specializáció) 

1. Szövegben a Mars és a Jupiter pályája közötti aszteroida övből származó kozmikus 
testről van szó. Milyen esetben nevezzük a kozmikus testet meteoroidnak? Jelöld az 
egyetlen helyes válasz betűjelét a megoldólapon! 
A. ha az űrben keringő kisebb kövek, porszemek, a Föld légkörébe belépve 

fényjelenséget keltenek  
B. ha a Naprendszerből érkező kisebb kövek, fémdarabok a Föld felszínével való 

ütközéskor nem semmisülnek meg  
C. a Nap körül keringő, legtöbb esetben néhány centiméter átmérőjű kozmikus testet 
D. ha a Naprendszerből érkező kisebb kövek, fémdarabok a Föld felszínével való 

ütközéskor megsemmisülnek  
2. Hol található Naprendszerben a Mars és a Jupiter pályája közötti aszteroida övhöz 

hasonló övezet? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét a megoldólapon! 
A. a Jupiter és a Szaturnusz között 
B. a Szaturnusz és az Uránusz között 
C. az Uránusz és a Neptunusz között 
D. a Neptunuszon túl 
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IX. Hold a hűséges csatlósunk… (6 pont) 
       Jelöld a kérdésekre adott helyes válasz betűjelét! 
 

 
1. Melyik holdfázis látható a képen?  

A. telihold 
B. újhold 
C. első negyed 
D. utolsó negyed 

2. Melyik holdfázis során nem látható a Nap a Hold Földdel átellenes oldalán? 
A. telihold 
B. újhold 
C. első negyed 
D. utolsó negyed 

3. Hány földi nap egy holdnap?  
A. 30 nap 
B. 31 nap 
C. 29,3 nap 
D. 27,3 nap 

4. Milyen hőmérséklet jellemző a Hold árnyékos oldalán?  
A.  –50 oC 
B.  –150 oC 
C.  0 oC 
D.  130 oC 

5. Mivel magyarázható a jelentős „holdnapi” hőingás?  
A. a Naptól való távolsággal 
B. a légkör hiányával 
C. a gyenge üvegházhatással 
D. a Földtől való távolsággal 

6. Hány földi nap telik el a Hold egy bizonyos pontján, amíg a tengely körüli forgása során 
ugyanahhoz a csillagképhez ér vissza?  
A. 27,3 nap 
B. 29,3 nap 
C. 14 nap 
D. 7 nap 
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X. A Föld Nap körüli keringése (9 pont) 
Az Egyenlítő térbeli meghosszabbítása az égi egyenlítő. Az ábra tanulmányozása után 
válaszolj a kérdésekre! Jelöld a helyes válaszok betűjelét! 

 
1. Hány fokos szöget zár be a forgástengely az ekliptika síkjával?  

A. 23,5o 
B. 90o 
C. 66,5o 
D. 45o 

2. Hány fokos az ekliptika ferdesége?  
A. 23,5o 
B. 90o 
C. 66,5o 
D. 45o 

3. Milyen éghajlati következménnyel járna, ha a ɤ szög 90o-os lenne?  
A. két évszak lenne 
B. az évszakok nem változnának  
C. évszakok sorrendje felborulna 
D. nem lenne következménye az évszakok számára 

4. Mely időpontban tartózkodik a Föld a Nap körüli keringése során az „A” pontban?  
A. szeptember 22. 
B. június 21. 
C. december 21. 
D. március 20. 

5. Melyik évszak van az északi félgömbön, ha a Föld a „C” pontban tartózkodik a 
keringése során?  
A. tavasz 
B. ősz 
C. nyár 
D. tél 
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6. Hány fokos szögben érkeznek a napsugarak a földfelszínre Debrecenben (é.sz. 47,5o), 
ha a Föld a „B” pontban tartózkodik?  
A. 23,5o 
B. 42,5 o 
C. 66,5 o 
D. 47,5 o 

7. Hány fokos szögben érkeznek a napsugarak a földfelszínre Debrecenben (é.sz. 47,5o), 
ha a Föld a „D” pontban jár?  
A. 71 o  
B. 23,5 o 
C. 19 o 
D. 66,5 o 

8. Melyik útvonalat teszi meg rövidebb idő alatt a Föld a keringése során?  
A. A pontból B pontig haladva 
B. B pontból A pontig haladva 
C. D pontból C pontig haladva 
D. C pontból D pontig haladva 

9. Melyik bolygómozgást leíró törvénnyel magyarázható, hogy a Föld keringési pályáján 
hosszabb vagy rövidebb ideg halad?  
A. Kepler I. törvénye 
B. Kepler II. törvénye 
C. Kepler III. törvénye 
D. Kopernikusz törvénye 
E. Galilei törvénye 
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XI. Az „üvöltő negyvenesek, dühöngő ötvenesek, sikoltó hatvanasok”… (8 pont ) 

 
1. Az „üvöltő negyvenesek” a legfontosabb közlekedési útvonalaknak számítottak a 

vitorlás hajók időszakában. Milyen irányú szelek az „üvöltő negyvenesek”?  

…………………………………. 
2. Milyen irányú légáramlás figyelhető meg a „D” és a „A” pont közötti térség felszín 

közeli légrétegeiben? Jelöld a helyes válasz betűjelét! 
A. nyugati áramlás 
B. északnyugatias áramlás 
C. déli áramlás 
D. délkeleti áramlás 

3. Hol fúj orkánerejű szél a térségben? Jelöld a helyes válasz betűjelét! 

A  B  C  D 
4. Hol lesz nagyobb az eltérítő erő nagysága a valóságban? A térkép „A” vagy „C” 

pontjában? Jelöld a helyes válasz betűjelét! 

A   C 
5. Hol tapasztalható leszálló légáramlás? Jelöld a helyes válasz betűjelét! 

A  B  C  D 
6. Milyen irányban örvénylik a levegő a felszín közelében a „D” pont körüli területen? 

Jelöld a helyes válasz betűjelét! 

A. az óra mutató járásával ellentétesen  
B. az óra mutató járásával megegyezően 

7. Hol húzódik a térségben a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő, az ITCZ? Jelöld a helyes 
válasz betűjelét! 

A  B  C  D  E 
8. Milyen szél fúj Ausztrália északi partjainál? Jelöld a helyes válasz betűjelét! 

A. délkeleti passzátszél 
B. északkeleti forró övezeti téli monszun 
C. délnyugati passzátszél 
D. északnyugati forró övezeti nyári monszun 



14 
 

XII. Térképigazítás: veszít az északi félgömb (2 pont) 
„Egyes amerikai iskolák szakítanak a világtérképek készítésénél évszázadok óta etalonnak 
számító Mercator-vetülettel, arra hivatkozva, hogy az eltorzítja a kontinensek méretarányait, 
így az északi országoknak kedvez. …azonban a gömb alakú Föld felületét lehetetlenség 
tökéletesen kétdimenzióssá alakítani… Amikor valaki először repül Dél-Afrikába, önkéntelenül 
is furcsállja, hogy milyen sokáig tart a repülőút. Afrikát észak–déli irányban átszelni (például 
Kairó és Fokváros között) több mint 11 órát vesz igénybe. Ez nagyságrendileg annyi idő, mint 
ami ahhoz szükséges, hogy nyugat–keleti irányban átérjünk Oroszország egyik végéből a 
másikba, például Szentpétervárról Kamcsatkára….” 
(https://magyarnemzet.hu/archivum/hetvegi-magazin/terkepigazitas-veszit-az-eszaki-felteke-
3892963/) 

 

 
Gall-Peters-féle vetület     Mercator-vetület  

 
Az ábrán két különböző a Gall-Peters-féle (A) és a Mercator (B) vetület együtt látható. 
Néhány területnek a méretét is megadjuk: Grönland: 2 millió km2, Kanada: 10 millió km2, 
Oroszország: 17 millió km2, Afrika: 30,7 millió km2. 
 

1. Hogyan jellemezhető a Mercator-vetület alapján készült térkép? Jelöld a helyes 
megoldás betűjelét!  
A. Az Egyenlítő környékén lévő földrészeket nem torzítja. 
B. Oroszország területe jóval nagyobb 17 millió km2-nél, mert a térképen a területe 

nagyobb Afrikánál. 
C. A sarkok felé egyre nagyobbnak tűnnek a szárazföldek. 
D. A térkép területtartó. 

https://magyarnemzet.hu/archivum/hetvegi-magazin/terkepigazitas-veszit-az-eszaki-felteke-3892963/
https://magyarnemzet.hu/archivum/hetvegi-magazin/terkepigazitas-veszit-az-eszaki-felteke-3892963/
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2. Hogyan jellemezhető a Gall-Peters-vetület alapján készült térkép a Mercatorhoz képest? 
Jelöld a helyes megoldás betűjelét!  
A. A földrészek ábrázolt területaránya a valóságnak megfelelő. 
B. A térképen minden ábrázolt terület nagyobb lett.  
C. A térkép hossz- és területtartó. 
D. Nem torzítja a földrészek alakját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

XIII. Az MSG-3 (10 pont)
„Teljesen jól működik az európai meteorológiai intézetek által közösen működtetett Meteosat
hálózat legújabb tagja, az MSG-3….Az MSG-3 körülbelül 36 ezer kilométeres magasságban 
kering az Egyenlítő fölött. Azért éppen ezen a pályán, mert így keringési ideje pontosan 
huszonnégy óra.”  
(http://www.origo.hu/idojaras/20120808-itt-a-vadonatuj-meteomuhold-elso-fotoja-meteosat-msg3-muholdkep-
idojaras.html) 

A fotó 2012. augusztus hónapban készült. 
1. Az MSG-3 műhold pályasíkja az Egyenlítő síkjában fekszik. Hogyan nevezzük

pályasíkjuk alapján ezeket a műholdakat? Nevezd meg a műhold típust!

……………………………………………………………………………………… 
2. A fenti műhold keringési szögsebessége megegyezik a Föld tengelykörüli forgásának

szögsebességével! Mi a következménye ennek? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!
A. A műhold ugyanazon hely felett többször áthaladhat.
B. A műhold mindig ugyanazon földrajzi hely felett tartózkodik.

3. Mi a hátránya annak, hogy az említett műholdak pályasíkja az Egyenlítő síkjában
fekszik?

………………………………………………………………………… 
4. Melyik légköri képződmény alakult ki a műholdfelvételen „E” betűvel jelezett

térségben? Nevezd meg!
……………………………………………………. 

5. Hol alakult ki a legalacsonyabb a légnyomású terület a térségben? Melyik betű jelzi ezt
a műholdfelvételen? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A   B   C   D 
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6. Hol alakulnak ki heves záporok, zivatarok a térségben? Melyik betű jelzi ezt 
műholdfelvételen? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét! 

A   B    C   D 
 

7. Melyik betű jelzi a meleg légtömegek áramlását? Jelöld az egyetlen helyes válasz 
betűjelét! 

A    B    C    D 
 

8. Melyik irányba halad pályáján a „C” betűvel jelzett légköri képződmény? Jelöld az 
egyetlen helyes válasz betűjelét! 

A. ÉNY-i irányba halad 
B. ÉK-i irányba halad 
C. DK-i irányba halad 
D. DNY-i irányba halad 

 
9. A térségben sokan panaszkodnak fejfájásra, levertségre, szédülésre, vérnyomás 

csökkenésre, pulzusszám emelkedésre, depressziós tünetekre. A levertséghez a 
koncentrációképesség csökkenése és a reakcióidő növekedése társul. Hol alakulhatnak 
ki ezek a tünetek a térségben? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét! 

A   B    C   D 
 

10. Melyik front hatására panaszkodnak Skandináv-félsziget déli részén és Dániában az arra 
érzékeny emberek? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét! 

A. hidegfront hatására 
B. melegfront hatására 
C. kettős front hatására 
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