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I. A népességet gazdasági aktivitása szerint 4 nagy csoportra oszthatjuk: munkanélküliek, aktív 

keresők, nem aktív keresők és eltartottak.                                             (10 pont) 

a) Ki melyik csoport képviselője a felsoroltak közül? Párosítsd a személyeket a megfelelő csoporttal! 

Írd a betűjeleket a számok mellé! 

A) munkanélküli 

B) aktív kereső 

C) nem aktív kereső 

D) eltartott 

 

1. Orsi tanárnőként dolgozik a közeli nagyváros egy gimnáziumában.  

2. Marika néni 72 éves nyugdíjas, korábban takarítónőként dolgozott. 

3. Peti 8. osztályos tanuló a helyi általános iskolában. 

4. Ferinek asztalos végzettsége van, pillanatnyilag nem dolgozik, de szeretne, ezért állást keres. 

5. Petra végzettsége óvónő, de most gyesen van 3 hónapos kisfiával. 

b) A következő diagram hazánk népességének gazdasági aktivitás szerinti megoszlását ábrázolja.    

     Magyarország népességének hány %-a gazdaságilag aktív? ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Peti házi feladata, hogy elkészítse a következő diagram jelkulcsát. Segíts neki, írd az egyes színek 

után, hogy mit jelölnek a diagramon! 

 

 

 

 

 

 

(Forrás:http://foldrajzmagazin.hu/magyarorszag/ot-ev-alatt-134-ezerrel-csokkent-magyarorszag-nepessege/) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6%

40%
29%

25%

A népesség megoszlása gazdasági 
aktivitás szerint

munkanélküli

aktív kereső

nem aktív kereső

eltartott

http://foldrajzmagazin.hu/magyarorszag/ot-ev-alatt-134-ezerrel-csokkent-magyarorszag-nepessege/
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II. Ildikó Európa éghajlatát vizsgálja. A jellemző földrajzi öveket, területeket egy térképen 

összesítette. A tervezett munkával még nem végzett, segíts neki befejezni a térképet!     (12 pont) 

 

a) Melyik földrajzi övet vagy területet jelölik az egyes színek? Készítsd el a térkép színkulcsát, írd a 

színeket jelölő számok mellé a megfelelő öv vagy terület nevét! 

 

 

 

(Forrás: OFI-FI 506010801) 

b) Ildikó szeretne éghajlati diagramokat is csatolni néhány város mellé. Melyik, a térképen is jelölt 

városok éghajlati diagramjai lehetnek a következők? Írd a diagramok száma mellé a megfelelő város 

nevét! (Nem mindegyik városhoz tartozik éghajlati diagram.)  

Az éghajlati diagram száma A város neve 

1.  

2.  

3.  

4.  

(Forrás: OFI-FI 506010801) 

1. öv 

2. öv 

3. terület 

4. terület 

5. terület 

6. terület 
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III. Egy fővárosközeli általános iskola 8. osztálya Budapestre megy osztálykirándulásra. A 

földrajztanáruk útközben az érintett látnivalókról beszél. Budapest közvetlen közelében a főváros 

szerkezeti modellje a téma.                                                                                                                 (10 pont) 

a) Melyik városövben járhattak, amikor a következő mondatok hangzottak el? Válaszolj a megfelelő 

városöv betűjelével, írd a számok után! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nagy helyigényű építmények, például gyárak, raktárak épültek itt a 19-20. században. Miután 

elvesztették a szerepüket, állapotuk jelentősen leromlott. Felújításuk már megindult, ennek 

köszönhetően új funkciókat is kaptak. ____ 

 

2. Vállalatok központjai sorakoznak itt. Közigazgatási, pénzügyi, kereskedelmi, kulturális központ, 

mely a turisták kiemelt idegenforgalmi célpontja. ____ 

 

3. Jelentős része korábban önálló kisváros volt, majd a fővároshoz csatolták. Szolgáltatásaival  

képes ellátni a helyi lakosságot, bár lakosainak túlnyomó része a város központi részébe jár 

dolgozni. ____ 

 

4. Családi házas övezetek és lakóparkok váltakoznak az övezetben. Az itteni lakosok jelentős része 

a fővárosba jár dolgozni, ingázó. ____ 

 

5. A régi bérházak öve ez. Az épületek egy részét már felújították, ami vonzó a fiatal, magasan 

képzett réteg számára. Területén számos iroda, üzlet található. ____ 

 

6. Budapest legkülső övezete, ahol családi házak és lakótelepek váltják egymást. ____ 
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b) Ádám a kirándulás alatt képeket készített. Melyik városövben készíthette a következő fotókat? 

Válaszolj az városöv nevével! (Nem minden övhöz tartozik kép.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Képek: A: https://www.programturizmus.hu/media/image/big/ajanlat/szabadido/szorakozas/szorakoztato-

program/30/7670-sziget-eye.jpg; B: http://www.mozaweb.hu/thumbnail/206370_wide_normal.jpg; C: 

http://static.panoramio.com/photos/original/7197563.jpg; D: http://st3.panadea.com/images/utazasi-

kalauz-utikonyv/hu-budapest-magyarorszag-panadea-gb-sd-3054643-3635.jpg) 

IV. Hasonlítsd össze a következő régiókat! Írd a jellemzők számát a megfelelő halmazba!      (8 pont) 

 
1. Magas a városi lakosság aránya. 

2. Jelentős az elvándorlás a területéről. 

3. Hazánk és egyben Európa legfejletlenebb régiói közé tartozik. 

4. Magas a munkanélküliek aránya. 

5. Területén sok az erdő. 

6. Hazánkban itt a legnagyobb a mezőgazdaság szerepe. 

7. A Csongrádi borvidék a régió területén található. 

8. Jász-Nagykun-Szolnok megye a régió része. 

1. 
2

. 

3. 4. 

https://www.programturizmus.hu/media/image/big/ajanlat/szabadido/szorakozas/szorakoztato-program/30/7670-sziget-eye.jpg
https://www.programturizmus.hu/media/image/big/ajanlat/szabadido/szorakozas/szorakoztato-program/30/7670-sziget-eye.jpg
http://www.mozaweb.hu/thumbnail/206370_wide_normal.jpg
http://static.panoramio.com/photos/original/7197563.jpg
http://st3.panadea.com/images/utazasi-kalauz-utikonyv/hu-budapest-magyarorszag-panadea-gb-sd-3054643-3635.jpg
http://st3.panadea.com/images/utazasi-kalauz-utikonyv/hu-budapest-magyarorszag-panadea-gb-sd-3054643-3635.jpg
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V. Péter Ázsia országait járja, de utazásai során sosem felejtkezik el családjáról sem, mindig 

küld nekik képeslapot, amin az adott ország jellegzetességei szerepelnek.  (10 pont) 

a) Mely országokból származhatnak a következő képeslapok?  Írd a képeslap száma mellé az ország

nevét!

A képeslap száma Az ország neve 

1. 

2. 

3. 

(A képek forrása:1.: http://kagylokurt.hu/wp-content/uploads/2008/12/tehen01.jpg; 2: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/500_series_Shinkansen_train_at_Tokyo_Statio
n.jpg/250px-500_series_Shinkansen_train_at_Tokyo_Station.jpg
https://h24-original.s3.amazonaws.com/200666/22930088-AZdln.png  
https://cdn6.dealereprocess.net/cdn/img/makes/63_d.jpg  
https://www. times.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/p10-schilling-maiko-a-20140918.jpg; 3: 
http://www.solarside.hu/wp-content/uploads/2014/02/Kina-es-sarkany.jpg ) 

http://kagylokurt.hu/wp-content/uploads/2008/12/tehen01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/500_series_Shinkansen_train_at_Tokyo_Station.jpg/250px-500_series_Shinkansen_train_at_Tokyo_Station.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/500_series_Shinkansen_train_at_Tokyo_Station.jpg/250px-500_series_Shinkansen_train_at_Tokyo_Station.jpg
https://h24-original.s3.amazonaws.com/200666/22930088-AZdln.png
https://cdn6.dealereprocess.net/cdn/img/makes/63_d.jpg
https://www.japantimes.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/p10-schilling-maiko-a-20140918.jpg
http://www.solarside.hu/wp-content/uploads/2014/02/Kina-es-sarkany.jpg
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b) Péter szeret elmélyedni a különböző vallásokban, amerre jár, mindig tanulmányozza azokat,

megfigyeléseiről pedig feljegyzéseket készít. Mely nagyobb vallásokról írhatta a következőket ázsiai

útja során? Válaszolj a vallás nevével!

A feljegyzés száma Vallás 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. „Korábban már sokat olvastam az elsőszámú szent helyükről a Kába-szentélyről,

ami Mekkában található. Egyébként hívőinek az 5 kötelessége között szerepel,

hogy életükben legalább egyszer el kell zarándokolniuk Mekkába. A minap volt

szerencsém megismerkedni Amirral, aki tartja a vallás szokásait, így sokat

tudott mesélni róla. Érdekes volt hallani, hogy még életében nem evett

sertéshúst, és alkoholt sem fogyasztott.”

2. „Ábrahám nyitott nekem ajtót, kinek szakálla jóval hosszabb volt, mint

legutóbbi találkozásunkkor. Fején természetesen kipa volt, mint mindig. Hamar

eljött az ebédidő, ahol csupa kóser finomság került az asztalra. Ebéd után a

család férfitagját elkísértem zsinagógába. Szombaton hihetetlen kihívásokkal

kellett szembe néznem. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz betartani

a munkatilalmat! Nagyon sokrétű feladat ez, de legalább jó kondiban tart, ha

az ember nem olyan házban lakik, ahol van sábesz lift!”

3. „Kevés dolog van, amit nem próbálok ki utazásaim során, de arra nem voltam

képes, hogy megmártózzak a szent folyóban. A Gangesz a legtisztább víz a

hívők számára. Ledöbbentem, mikor észrevettem, hogy emberek fürödtek benne,

ittak belőle, állataikat fürösztötték. Érdekes volt látni, hogy az emberek

milyen belenyugvással viselik sorsukat, fogadják el azt a társadalmi rendet,

ahol nem számítanak egyenlőnek. Annak dacára, hogy ma már megszűntették a

kasztokra tagolódó társadalmi szerkezetet, még mindig megfigyelhető,

különösen vidéken.”

4. „A tibeti Lhasza városa csodálatos, maga a megtestesült nyugalom. Mindenki

szeretettel fordult felém és hihetetlenül önzetlenek voltak. A

„megvilágosodott” tanai elvetik a kasztrendszert, hívői a vágyak lemondásában

látják a nirvána állapotának elérését.”

c) Péter néhány városról is feljegyezte tapasztalatait. Válaszd ki a dőltbetűs városok közül azt, amelyikről

írhatott! Írd le a nevét az értékelőlapra!

A. Az egyik legnagyobb városa Indiának. Hihetetlen fejlődésen ment keresztül, mintha a Szilícium-

völgyben járnék! Itt programozók tízezreit képezik ki, majd állítják munkába. Mumbai (Bombay) / 

Bangalore / Kolkata (Kalkutta) / Delhi   

B. A Föld egyik legforgalmasabb kikötője itt található. Helyzete kissé különös, mert közel száz évig a 

britek bérelték, majd miután visszacsatolták Kínához, viszonylagos önállósága megmaradt, a Kínai 

Népköztársaság különleges igazgatású területe. Exportra termelő textilipar és elektronikai ipar 

jellemzi. Peking / Sanghaj / Kanton / Hongkong 

C. Thaiföld fővárosa és egyben legnagyobb városa is, amely a világ 2. leglátogatottabb települése. 

Szöul / Bangkok / Hongkong /Harbin 
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VI. Marci épp most tanult földrajzórán hazánk borvidékeiről. Ekkor döbbent rá, hogy ő maga is egy

borvidéken él.  (5 pont) 

a) Marci Magyarország déli részén él, ahol sok napsütés éri a Mecsek déli lejtőin fejlődő szőlőtőkéket.

A mediterrán nagyvárosnak központi szerepköre van a környező települések között. A borvidék is

erről a városról kapta a nevét. Melyik borvidéken él Marci?

_______________________________

b) Mióta Marci hallott borvidékeinkről, gyűjti a boroscímkéket. A gyűjteményéből láthatsz néhány

darabot. Hányas számú borvidékekről származhatnak az egyes címkék? Írd a boroscímkék betűjele

mellé a térképen számokkal jelölt borvidékek közül a megfelelőt!

(Képek:A:http://cimkeshow.hu/shop_seic/71091/10000/220x220/boros_cimke.jpg?time=1485199783,B:http://3.bp.bl

ogspot.com/tsebQh45Kw/UpfDtUNNZpI/AAAAAAAAAD8/SyMEeuH4ygg/s1600/Kiss+I..JPG;C:https://pbs.twimg.com/

media/CSCBTh2UEAAy8up.jpg;D:https://pannonborbolt.cdn.shoprenter.hu/custom/pannonborbolt/image/cache/w90

0h500wt1/molnár/2017/molnár%20paulus%20ezerjó%202015-1.png?lastm=496753603.1482238000) 

(Forrás: OFI-FI 

506010801) 

Boroscímke betűjele Borvidék száma 

A 

B 

C 

D 

http://cimkeshow.hu/shop_seic/71091/10000/220x220/boros_cimke.jpg?time=1485199783
http://3.bp.blogspot.com/tsebQh45Kw/UpfDtUNNZpI/AAAAAAAAAD8/SyMEeuH4ygg/s1600/Kiss+I..JPG
http://3.bp.blogspot.com/tsebQh45Kw/UpfDtUNNZpI/AAAAAAAAAD8/SyMEeuH4ygg/s1600/Kiss+I..JPG
https://pbs.twimg.com/media/CSCBTh2UEAAy8up.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CSCBTh2UEAAy8up.jpg
https://pannonborbolt.cdn.shoprenter.hu/custom/pannonborbolt/image/cache/w900h500wt1/molnár/2017/molnár%20paulus%20ezerjó%202015-1.png?lastm=496753603.1482238000
https://pannonborbolt.cdn.shoprenter.hu/custom/pannonborbolt/image/cache/w900h500wt1/molnár/2017/molnár%20paulus%20ezerjó%202015-1.png?lastm=496753603.1482238000
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VII. A GeoTotó nevű játékban a Dunántúli-középhegyvidék és az Északi-középhegység

összehasonlítása a feladat. Ha az adott állítás a  

Dunántúli-középhegyvidékre igaz, akkor az 1-est, ha az  

Északi-középhegységre, akkor a 2-est, ha pedig  

mindkettőre, akkor az X-et karikázd be!  Válaszaid vezesd át az értékelőlapra is!   (14 pont)  

ÁLLÍTÁS EREDMÉNY 

A Területe 11 400 km2 . 1 2 X 

B A harmadidőszak végén bazaltvulkanizmus jellemezte. 1 2 X 

C Egyik tagja a Visegrádi-hegység. 1 2 X 

D Teljes egészében hazánk területén található. 1 2 X 

E Magyarország leghűvösebb nagytája. 1 2 X 

F A középidőben felhalmozott tengeri üledékből mészkő és dolomit 
képződött, melyen karsztos formakincs alakult ki. 

1 2 X 

G Egyik tagja óidei, erősen lepusztult gránitból épül fel. 1 2 X 

H A Dunazug-hegység is a része. 1 2 X 

I Bazalttal fedett tanúhegyek is színesítik területét. 1 2 X 

J Területén összefüggő erdőségek alakultak ki. 1 2 X 

K Karsztvíz-készlete nagy ivóvízkincs, gyógyhatású hévizekben is bővelkedik. 1 2 X 

L Andezit-riolit hegységeit a harmadidőszak eleji kéregmozgásokhoz 
kapcsolódó vulkanizmusnak köszönheti. 

1 2 X 

M Éghajlatválasztó. 1 2 X 

N Egyes részein óidőben keletkezett vörös homokkő is található. 1 2 X 
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VIII. Anna házi feladatként azt kapta, hogy készítsen egy gondolattérképet, melyen összehasonlítja 

a monszunterületet és a monszunvidéket.                (12 pont) 

Segíts Annának házi feladata elkészítésében azzal, hogy kiegészíted a gondolattérképet a hiányzó 

jellemzőkkel! Helyezd el az ábrákat, valamint a diagramokat is a gondolattérképen! (Nem minden 

éghajlati diagram helyezhető el.) Adj példát a monszunvidék, valamint a monszunterület 

előfordulására térkép megfelelő betűjelének beírásával!  
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(A képek forrása : OFI FI-506010701/1) 

 

 

(Forrás:http://www.origo.hu/idojaras/20041214afold.html?pIdx=5 )   

 

(Forrás: OFI FI-506010701/1) 

 

 

 

http://www.origo.hu/idojaras/20041214afold.html?pIdx=5
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IX. Közlekedj okosan!                                                                                                                                (9 pont) 

a) Egy szállítmányozással foglalkozó cég a különböző szállítási módok előnyeiről és hátrányairól készít 

rövid tájékoztatókat. Párosítsd a szállítási típusokat a megfelelő leírásokkal! (Vigyázz, egy szállítási 

módhoz több meghatározás is tartozhat, de egy meghatározás csak egy szállítási módhoz!)  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A szállítmányozással foglalkozó cég weboldalán egy kis játék található. Kakukktojást kell keresni a 

következő állításokban. Aki ezekre helyesen válaszol, az részt vesz egy nyereményjátékban. Húzd alá a 

kakukktojást! Ne felejtsd el megoldásodat átvezetni a megoldólapra! 

1. Magyarországon nemzetközi repülőtér van Debrecenben / Budapesten / Tatabányán / Sármelléken. 

2. Létező hazai autópálya az M0 / M5 / M7 / M10. 

3. Átszállás nélkül eljuthatunk vonattal Budapestről Bécsbe / Budapestről Kőszegre / Budapestről 

Belgrádba. 

A leírás betűjele A szállítási mód száma 

A  

B  

C  

D  

E  

F  
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X. A SuperGeo nevű kétnapos földrajzverseny országos fordulójára hazánk minden tájáról érkeznek 

tanulók. A szervezők szeretnék, ha a tanulók ismerkednének egymással, ezért játékokat szerveztek 

az első napra. Az egyik játékban a gyerekeknek néhány mondatot kellett mondaniuk arról a városról, 

ahonnan érkeztek, a többieknek pedig ebből kellett kitalálni, hogy ki honnan jött. Honnan érkeztek 

a következő versenyzők? Nevezd meg a városokat!                                                                            (10 pont) 

1. A Bakonyból érkeztem, városomban található a ciszterci rend központja.  

2. A turistákat főleg a Balaton vonzza hozzánk, de ha már itt járnak, többnyire a Festetics-

kastélyra is kíváncsiak.  

3. A királynék városában mindig pezseg az élet, mivel egyetemváros vagyunk, így sok az 

egyetemista, de gyönyörű belvárosunk és az állatkert is vonzza a látogatókat.  

4. A leghűségesebb városként is szokták emlegetni, minek egyik jelképe a Tűztorony. Nyáron 

rengeteg fiatal érkezik városunkba, köszönhetően az egyik legnagyobb hazai zenei fesztiválnak. 

5. Busójárásunk felkerült az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listájára. Magyarország egyik 

legdélebbi városa ez, ahol a Dunapart csodálatos látványt nyújt. 

6. Városunk Audi gyárunkról híres, 3 folyó találkozik itt, a Rába, a Rábca, és a Mosoni-Duna. 

7. Ki ne hallott volna már a Református Nagytemplomról, vagy a Virágkarneválról, melyek 

városom legfőbb látványosságai. Hajdú-Bihar megye székhelye, a Tiszántúl legnagyobb városa, 

malomipari, valamint tartósítóipari központ. 

8. Nálunk minden a hagyma körül forog! Még egy fürdőnk is van, ami hagyma formájú.  

9. A gyerekdalból jól ismert zöldablakú cifra palota városunk nevezetessége. Az ország mértani 

közepéhez legközelebb fekvő nagyvárosunk, ahol gyümölcsöt, zöldséget és rozst is 

termesztenek. Ennek köszönhetően malomipari, valamint tartósítóipari központ is. 

10. Hazánk egyetlen atomerőműve is itt található. 

 


