A XXV. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS
FÖLDRAJZVERSENY
ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA

II. A 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)

2018. március 5.

1. feladat. Magma, láva, kőzetek… (14 pont)
A kőzetek mint építőanyagok felhasználása mintegy 5500 évre nyúlik vissza. A kezdeti kisméretű kultikus kőépítményektől a középkorig, és később az újkorig eltelt időszakok során a kőépületek funkciója megváltozott, mérete megnőtt, és a kő mellett megjelent a tégla is mint építőanyag, elég csak a kínai nagy falra gondolni, amely sokáig a Holdról látható egyetlen emberi alkotás volt. A műemlékek kőanyaga egyrészt tükrözi a környék geológiai felépítését,
másrészt a kőzetmegmunkálásból és a beépített kőzeteket ért elváltozásokból következtethetünk történelmi eseményekre, vagy akár az egykori légszennyezettségre is, azaz „a kő mesél”.
(http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/kulonszamok/k0802/torok.html)

Miről mesélnek számodra a kőzetek? Ebben a feladatban a kérdések a magmás kőzetekre vonatkoznak.
1. Ismerd fel és nevezd meg a képeken látható mélységi és kiömlési magmás kőzeteket! Írd a
betűk mellé a kőzet nevét az értékelőlapon!

A. …………………………

B. ……………………………
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C. ……………………………

D. ………….………………..

E. ……………………………

2

2. Írd a táblázatba a megnevezett kőzetek betűjelét!
Kémiai összetétel
(SiO2-tartalom)

Megszilárdulási mélység
mélységi magmás
kiömlési

bázikus
semleges

diorit

savanyú
a kőzetalkotó ásványok szemcsemérete
durvaszemcsés – finomszemcsés

durvaszemcsés – finomszemcsés

3. Húzd alá a táblázatban a mélységi és a kiömlési kőzetek ásványainak szemcseméretére
jellemző kifejezést!
4. Mi az oka a mélységi és kiömlési kőzetek eltérő szemcseméretének? A kőzetolvadék mely
fizikai és kémiai tulajdonságával hozható összefüggésbe? Jelöld az egyetlen helyes válasz
betűjelét!
A. kőzetolvadék sűrűségének különbségével
B. nyomásviszonyok különbségével
C. ásványi összetétel különbségével
D. hőmérsékletcsökkenés gyorsaságával
5. Hogyan befolyásolja a láva viszkozitását a benne lévő szilikátok mennyisége? (A viszkozitás a folyadék, folyással szembeni ellenállása.) Add meg a helyes sorrendet tartalmazó
egyetlen helyes válasz betűjelét!
A. riolit-bazalt-andezit sorrendben nő a láva szilikáttartalma
B. bazalt – riolit – andezit sorrendben nő a láva szilikáttartalma
C. andezit – riolit – bazalt sorrendben nő a láva szilikáttartalma
D. bazalt – andezit – riolit sorrendben nő a láva szilikáttartalma
E. riolit – andezit – bazalt sorrendben nő a láva szilikáttartalma
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2. feladat. Mesélő vulkáni kúpok (11 pont)
A tűzhányók elsődleges formája elsősorban a kitörés módjától és a fölhozott anyagtól függ, s
e kettő között is szoros az összefüggés. Anyaguk halmazállapota a legfontosabb, vagyis az,
hogy kiszórt laza tufáról vagy a kiömlés után megszilárdult láváról van-e szó. A láva szilikáttartalma meghatározza a vulkáni kúpok formáját is. Alapformák a vulkáni kúp és a takaró, s
ezek között átmeneti formák is kialakultak.
(Székely András: Vulkánmorfológia c. egyetemi tankönyve nyomán)

A következő öt kérdés a képeken látható három vulkáni kúpformára vonatkozik.
1. Milyen típusú vulkáni kúpformák láthatók a képeken? Nevezd meg a formákat! Írd az
értékelőlapon a betűk mellé a kúpformák nevét!
A. ………………………… B. ………………………… C. ……………………………
2. Milyen kémiai összetételű (szilikáttartalmú) kőzetekhez köthetőek elsősorban a fenti vulkáni kúpformák? Savanyú, bázikus vagy semleges lávakőzethez? Írd az értékelőlapon a
betűk mellé a megfelelő kifejezést!
A. ………………………….. B. ………………………… C. ……………………………
3. A fenti vulkáni kúpok közül melyik forma lávája tartalmaz 65%-nál több szilikátot? Jelöld
az egyetlen helyes válasz betűjelét!
A B C
4. A fenti kúpformák közül melyik jöhet létre a kőzetlemezek belső területének forró pontjai
felett? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét!
A B C
5. Honnan származik az „A” betűvel jelölt vulkán magmája? Jelöld az egyetlen helyes válasz
betűjelét!
A. a földkéregből
B. a külső magból
C. a köpenyből
D. a belső magból
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6. Milyen típusú lávát ont a képen látható vulkán? A kép és szöveg tanulmányozása után
jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét!

…tovább folytatódik a hasadékvulkáni működés a Holuhraun lávamezőn, a Vatnajökulltól
északra. A komolynak mondható, másodpercenkénti kb. 1000 m3 mennyiségben kiáramló
láva mostanra már 3 km2 nagyságú területet fedett be és összmennyisége 16-25 millió m3
lehet.
(https://arcticum.wordpress.com/2014/09/04/folytatodik-a-kitores-es-az-eselylatolgatas/)

A. andezites
B. riolitos
C. bazaltos
D. andezites-riolitos
7. A hamisszínes műholdfelvételen a kelet-afrikai vulkánok láthatók. Miért vörös színű a
Kilimandzsáró és a többi vulkán peremi része a felvételen? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A.
B.
C.
D.

felhő borítja
a lebegő vulkáni hamuról visszaverődő napfény miatt
a növénytakaró miatt
az izzó lávakőzetek miatt
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3. feladat. Táguló Világegyetem (9 pont)
Az 1990-es évek végén a nagyon távoli, Ia típusú szupernóvák megfigyelése arra engedett
következtetni, hogy a Világegyetem gyorsulva tágul. Az elmúlt évtizedben a felfedezést több
más, független megfigyeléssel is igazolták, az eredményt 2011-ben fizikai Nobel-díjjal ismerték el. A gyorsulva tágulást egy feltételezett, egyelőre ismeretlen természetű sötét energia
okozza. Mennyisége megbecsülhető, eszerint a Világegyetem energiájának 74%-át ez a sötét
energia teszi ki, további 22%-ot pedig az ugyancsak ismeretlen sötét anyag. Márpedig, ha
valaminek a 96%-a ismeretlen, akkor bőven van még mit kutatni a Világegyetem szerkezetét,
felépítését és fejlődését illetően.
(http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20140122-univerzum-modell-milyen-alaku-a-vilagegyetem.html)

1. Hogyan épül fel a Világegyetem? Mit jelölnek a halmazábra betűi?
A. …………………………

C. ………………………….

B. ………………………….

D. ………………………….

E. ………………………….

2. Hová helyezhető a halmazábrában a képen látható Andromeda-köd? Jelöld az egyetlen
helyes válasz betűjelét!

A B C D E
3. Mióta tágul a Világegyetem jelenlegi ismereteink szerint? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. kb. 100 milliárd éve
B. kb. 15 millió éve
C. kb. 14 milliárd éve
D. kb. 30 milliárd éve
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4. Melyik bolygómozgást leíró törvény fogalmazható meg az ábra segítségével? Jelöld a
helyes választ!
A.
B.
C.
D.
E.

Kepler I. törvénye
Kepler II. törvénye
Kepler III. törvénye
Kopernikusz törvénye
Galilei törvénye

5. Hány kilométer távolság van a Föld és Jupiter között? Válaszodat az ábra tanulmányozása
után add meg! Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. kb. 100 millió km
B. kb. 150 millió km
C. kb. 8 millió km
D. kb. 900 millió km
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4. feladat. Bor, napfény, Badacsony… (7 pont)
A Tapolcai medence egy részlete, két tanúhegye látható a térképvázlaton.
1. Melyik égtáj felőli hegyoldal útvonalát jelölnéd ki azoknak a természetjáróknak, akik 300
m feletti magasságtól, a legmeredekebb oldalán szeretnék megmászni a Badacsonyt? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A.
B.
C.
D.

északi
nyugati
déli
keleti

2. Az 1960-as években a tengerszint feletti magasság nulla pontjának kijelölésében változás
történt. Melyik tenger középszintjéhez képest mutatják a magasságot a szintvonalak? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. Adriai-tenger
B. Atlanti-óceán
C. Balti-tenger
D. Fekete-tenger
3. Mekkora a Gulács csúcsának (A betű) abszolút magassága? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. 300–350 m közötti
B. 350–400 m közötti
C. 400-450 m közötti
D. 250–300 m közötti
4. Hány méter a relatív magasságkülönbség a Gulács csúcsa (A betű) és C betűvel jelölt pont
között? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. 200 m
B. 50 m
C. 200–250 m között
D. 150–200 m között
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5. Az ábrázolt területről metszet is készült, a térképen látható egyenes mentén. Válaszd ki a
helyes metszeti kép betűjelét!

A B C D
6. Tételezzük fel, hogy a térkép 1 : 25 000 méretarányú, ami egy 4,5 cm2 területű
szőlőültetvényt jelöl. Hány m2 az ültetvény területe a valóságban? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. 281250 m2
B. 156250 m2
C. 2812500 m2
D. 50525000 m2
7. Tételezzük fel, hogy a térkép 1 : 45 000 méretarányú, amin a Badacsony (B) és a Gulács
(A) távolsága légvonalban 5 km. Hány centiméter a két pont távolsága a térképen? Jelöld
az egyetlen helyes választ!
A. 2,25 cm
B. 11,11 cm
C. 9 cm
D. 5 cm
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5. feladat. A Föld túlsó oldala… (6 pont)
Egy 9. oszályos diák június 22-én déli 12 órakor Budapest forró aszfaltozott járdáin hazafelé
bandukolt. Eszébe jutott, hogy vajon mi van a Föld túlsó oldalán: hűsítő óceán vagy kellemes
hűs klímájú hegység. Gondolataiba mélyedve a következő eredményre jutott: ha átfúrnánk egy
egyenessel a Földet a középpontján keresztül, akkor éppen a Föld túlsó oldalára jutnánk. (A
földfelszínnek ezt a pontját a geográfusok ellenlábas pontnak nevezik.)
1. Hányadik szélességi kör és hosszúsági kör találkozásánál éri az egyenes a Föld felszínét,
ha gondolatban Budapesten fúrjuk át a Földet egy egyenessel a gömb középpontján
keresztül? Válaszolj az ábrák segítségével! (2 pont)

A. a szélességi kör értéke: ….…. ……..…
B. a hosszúsági kör értéke: …….. …….….
2. Melyik évszak és napszak van ott? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. tél és éjszaka
B. tél és nappal
C. nyár és éjszaka
D. nyár és nappal
3. Hány óra van helyi idő szerint az ellenlábas ponton? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. 12 óra
B. 18 óra
C. 24 óra
D. 23 óra
4. Hány fokos hajlásszögben érkeznek a napsugarak az ellenlábas pont szélességi körére
június 22-én déli 12 órakor? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. 42,5 fok
B. 23,5 fok
C. 71 fok
D. 19 fok
E. 47,5 fok

10

5. Mi található az ellenlábas ponton? Húzd alá a megfelelő választ!
szárazföld – óceán
6. feladat. A kőolaj képződése (7 pont)
Már az ősember találkozott a nyersolajjal és a földgázzal, amikor azok nyomás következtében
kiszivárgások formájában feljöttek a felszínre. A nyersolaj a párolgás során, a felszínen átalakul nehéz szénhidrogénné, mely különböző neveken – szurok, bitumen, aszfalt – vált ismeretessé és használttá.
(Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2007/tv0701/ olaj.html)

Hogyan keletkezik az emberiség számára oly fontos energiahordozó? Ebben a feladatban erre
a kérdésre kell választ adnod a szénhidrogének képződését bemutató ábra alapos tanulmányozása után!
Mit jelölnek az ábra betűi? Melyik betű felel meg az ábra alatti megállapításoknak? Jelöld az
értékelőlapon a számozott megállapításokhoz tartozó betűjelet! Nem minden betűhöz találsz
megfelelő fogalmat, folyamatot!

(szapropél= rothadó iszap)
1. üledékes kőzetek fel3. szapropélből kialakul a
halmozódása
kőolaj és földgáz
2. planktonok pusztulása
4. földgáz az olajcsapdában
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5. szapropél kialakulása
6. kőolaj az olajcsapdában
7. oxigén szegény környezet

7. feladat. A humusz a talaj értékmérője (3 pont)

1. Mi a humusz és mi jellemző rá? Válaszd ki a két helyes megoldást! Kettőnél több válasz
megjelölése esetén pontlevonás jár.
A. a humusz a növények tápanyag ellátója, tápanyagraktára
B. a humusz képződéséhez a száraz éghajlat kedvező
C. a humusz sötét színű, nagy molekulájú (kolloid) szerves vegyületcsoport
D. a humusz vízben jól oldódó vegyület, ezért könnyen kilúgozódik
E. a humuszt a növények hajszálgyökereikkel veszik fel a talajból
2. Állítsd sorrendbe a talajokat humusztartalmuk csökkenése alapján! (A felsorolás a legnagyobb humusztartalmúval kezdődjön!) Válaszd ki a helyes sorrendet!
A. barna erdőtalaj, mezőségi talaj, podzol, tundratalaj
B. mezőségi talaj, barna erdőtalaj, tundra talaj, podzol
C. mezőségi talaj, podzol, barna erdőtalaj, tundratalaj
D. mezőségi talaj, barna erdőtalaj, podzol, tundratalaj
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8. feladat. Készítsünk térképet a Földről! (1 pont)
Térképünket a leggyakrabban használt Mercator-vetület alapján készítettük, ami mint minden
vetület, a torzulásokat minimumon, vagy a célnak megfelelően tartja. Néhány területnek a
méretét is megadtuk: Grönland: 2 millió km2, Kanada: 10 millió km2, Oroszország: 17 millió
km2, Afrika: 30 millió km2.

1. Mivel jellemezhető a térkép? Válaszd ki az egyetlen helyes állítást!
A. Grönland területe jóval nagyobb 2 millió km2-nél, mert a térképen területe hasonló
nagyságú, mint Afrika területe
B. a térkép hossztartó
C. síkvetület alapján készült
D. a torzítás az Egyenlítőtől távolodva egyre nagyobb
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9. feladat. Európai körutazás (4 pont)
Úti célunk Spanyolországban Katalónia fővárosa. A repülőgép Debrecenből szokatlan útvonalon haladt úti célunk felé, de nem bántuk meg, mert derült időben ragyogó kilátás nyílt az
alattunk húzódó tájra.
1. Mely hegységeket láthattunk az odaút, és a visszaút során? Válaszd ki a helyes sorrend
betűjét!

A. Alpok – Vogézek – Fekete-erdő – Francia-középhegység – Ardennek – Pireneusok
– Dinári-hegység – Appeninek
B. Fekete-erdő – Alpok – Vogézek – Ardennek – Francia-középhegység – Appeninek
– Pireneusok – Dinári-hegység
C. Alpok – Vogézek – Fekete-erdő – Ardennek – Francia-középhegység – Pireneusok
– Appeninek – Dinári-hegység
D. Alpok – Fekete-erdő –Vogézek – Ardennek – Francia-középhegység – Pireneusok
– Appeninek – Dinári-hegység
E. Alpok – Fekete-erdő – Vogézek – Francia-középhegység – Ardennek – Pireneusok
– Appeninek – Dinári-hegység
2. Melyik hegységrendszer része az érintett Ardennek hegység?
A. Eurázsiai-hegységrendszer
B. Pacifikus-hegységrendszer
C. Variszkuszi-hegységrendszer
D. Kaledóniai-hegységrendszer
3. Több hegység az Eurázsiai-hegységrendszerbe tartozik. Mi jellemző az Eurázsiaihegységrendszerre? Válaszd ki a helyes megoldásokat! A szükségesnél több válasz megjelölése esetén pontlevonás jár!
A. döntően magmás kőzetek alkotják
B. óceáni kőzetlemezek ütközésének eredményeként alakultak ki a hegységei
C. gyűrthegységek alkotják
D. tagjai nyugatról kelet felé egyre idősebbek
E. vonulatai az egykori Tethys-tengernek „állítanak emléket”
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10. feladat. Beszélő kőzetek (1 pont)
Valóságos csodákon taposunk a Nagyállomás épületében…
Emberek ezrei úgy mennek át nap mint nap a debreceni Nagyállomás épületén, hogy bele sem
gondolnak: több tíz millió éves kövületeken taposnak. Pedig ha az eléggé gyakori késések
miatt épp az orrát lógatja az ember, több tucat csigaház keresztmetszetét fedezheti fel a padlón, a kisebb 10 centistől egészen a 30-40 centiméteres átmérőjűig.”
(https://www.vagy.hu/tartalom/cikk/9860_valosagos_csodakon_taposunk_a_nagyallomas_epuleteben)

A képen látható „csigaház” valójában az egykori fejlábúak közé tartozó polip vázmaradványa.

1. Melyik földtörténeti időszak szintjelző állata (vezérkövülete) volt a képen látható ősmaradvány?
A. szilur
B. jura
C. harmadidőszak
D. kambrium
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11. feladat. Panta rhei… (6 pont)
Az ábra színei különböző földtörténeti időszakokat, korokat jelölnek.

1. Melyik betű jelöli az ábrán azt a földtani képződményt, ahol gyakran pattannak ki földrengések? Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét!
A B C D E F
2. Melyik földtörténeti időszakban vagy korban képződtek az Atlanti-óceán medencéjének
legidősebb kőzetei? Jelöld meg az egyetlen helyes válasz betűjelét!
A. miocén
B. paleocén
C. kréta
D. eocén
3. Milyen földtani képződményeket mutat az ábra bekeretezett része? Válaszd ki a helyes
megoldásokat! A szükségesnél több válasz megjelölése esetén pontlevonás jár! (2 pont)
A. óceánközépi hátságot hasadékvölggyel
B. mélytengeri árkot
C. harántvetőket
D. alábukási (szubdukciós) zónát
4. Milyen típusú mozgás figyelhető meg a kőzetlemezek „A” betűvel jelölt határai mentén?
Jelöld az egyetlen helyes válasz betűjelét!
A. távolodás
B. ütközés
C. egymás melletti elcsúszás
D. alábukás
5. Melyik kőzetlemezre került a 23 és 33 millió éves kőzetsávot jelölő „C” betű az ábrán?
Nevezd meg a kőzetlemezt!
…………………………………………………………….
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12. feladat. Szubdukciós zóna földrengései (1 pont)
A Csendes-óceáni szigetvilág egy „morzsája” látható az ábrán. A különböző színű körök különböző mélységű földrengések epicentrumait jelölik.

1. Hol lehetnek a földrengések hipocentrumai? Milyen színű körök jelölik a sekély, a közepes vagy a mélyfészkű rengéseket? Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást!
A. a sárga körök mélyfészkű rengések epicentrumai
B. a legpusztítóbb rengések epicentrumait a fekete körök jelzik
C. a barna körökkel jelölt rengések hipocentruma maximum 70 km mélyen húzódik
D. a fekete színű körök jelölte rengések hipocentruma maximum 700 km mélyen található
13. feladat. Meteorológiai feljegyzések a múltból (3 pont)
Az időjárással kapcsolatosan már évszázadok óta készültek feljegyzések. Ám a régebbi korok
emberei még nem rendelkeztek a ma használatos szakmai kifejezések teljes eszköztárával. Az
alábbi leírásokat elolvasva találd ki, hogy milyen meteorológiai vagy légköroptikai jelenségekről van szó. A leírások Réthly Antal gyűjtéséből származnak (Időjárási szélsőségek és
elemi csapások Magyarországon)
1. 1765. augusztus 13. MAGYARFRÁTA. Estéli hat óra után 40 minutumkor napnyugatra
egy égi jel láttatott, mintha egy nagy sárkány a farkát a felhőből kidugta volna, nagy hoszszant lenyúlt. Alatta tiszta volt az ég, feljebb a honnan leereszkedni láttatott, felhő volt. Elsőbben a felső fele fekete színt mutatott; az alsó fele sárga-vöröset, utoljára mind egészen
vörös-sárga színű lett az fekete része is, szintén úgy látszott, hogy mozog a vége a farkának. Olyan lett, mint egy markolat nélkül való kard, ezután elvékonyodván eloszlott.
Mi a jelenség neve? ……………………………………………
2. 1801. január 31. NAGYSZALÓK. A viharos alpi szelek délutánig tartottak. Napnyugta
után teljes szélcsend állott be hirtelen olvadással, s amíg eddig a hőmérséklet januárban
sohasem haladta meg a fagypontot, most meleget mutatott. Az égbolt derült volt, az Alpok
felett sötét felhőtömeg állott, amelynek eleje szétszakadozott s világosabbá vált.
Mi a szél neve? ……………………………………………..
3. 1807. március 17 ROVNYÓ. Este héttől fél kilenc óráig a Hold körül – attól nagy távolságban – egy gyűrű látszott, ennek a gyűrűnek az átmérője mintegy a látóhatár felét tehette ki. A Hold igen éles határvonalakat mutatott. A gyűrű fehér, de sugármentes, az égbolt
kissé borús, de a csillagok láthatók voltak.
Mi a jelenség neve? …………………………………………..
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14. feladat. Térképem mondd meg nékem: hol a legszárazabb a vidékem! (2 pont)
A térkép tanulmányozása után oldd meg a feladatokat!

1. Az 1971–2000 évek közötti időszakban melyik településen hullott átlagosan a legkevesebb csapadék? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. Győr
B. Szolnok
C. Nagykanizsa
D. Nyíregyháza
2. Mivel magyarázható a csapadék hiánya? Jelöld az egyetlen helyes választ!
A. a hazánkat elérő ciklonok útja eddig a leghosszabb, következésképp az általuk szállított csapadék mennyisége is kevesebb
B. medencejelleggel, és az ebből következő főn hatással
C. a város környéki tájon gyakori anticiklonok szárító légáramlataival
D. a medence déli, nyitott része felől, száraz légtömegek érkezésével
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15. feladat. A hőmérséklet napi járása (7 pont)
Az alábbi grafikon a hőmérséklet napi menetét ábrázolja két magyar városban, Szentgotthárdon és Szegeden 2011. október 7-én. A függőleges tengely a hőmérsékleti értékeket, a vízszintes tengely az időt mutatja.

1. A grafikon tanulmányozása után döntsd el, hogy mely állítások igazak az alábbiak közül!
Jelöld az értékelőlapon az általad igaznak vélt állításokat! A szükségesnél több válasz jelölése pontlevonással jár! (2 pont)
A. A reggeli órákban 7 órától meleg levegő siklik hideg légtömegekre Szentgotthárd
környékén.
B. Szeged napi hőmérsékletének változása tipikusnak tekinthető, mert a hőmérséklet
a késő délelőtti órákig emelkedik, majd azt követően csökken.
C. Szeged környékét 10 óra után hideg légtömeg érte el.
D. Szentgotthárdon a besugárzás 12 óráig emelkedik.
2. Milyen időjárási jelenség alakította a hőmérséklet napi menetét a két településen? Jelöld
az értékelőlapon az általad igaznak vélt állításokat! A szükségesnél több válasz jelölése
pontlevonással jár! (2 pont)
A. A kisugárzás értéke Szentgotthárdon reggel hét órától nagyobb, mint a besugárzás
értéke.
B. Hideg levegő áramlik az országba, és a beáramló hideg levegő hatása erősebben
érvényesül, mint a napsugárzás melegítő hatása.
C. Anticiklon hatása érvényesül, mert derült időben a délelőtti óráktól már Szegeden
is gyorsan hűl a levegő.
D. Mindkét település esetében nyugat felől érkező hidegfront hatása érvényesül.
3. Milyen változások történhettek az időjárás jellemzőiben Szentgotthárdon reggel 7 óra
után? Jelöld az értékelőlapon az igaz állításokat! A szükségesnél több válasz jelölése pontlevonással jár. (3 pont)
A. a légnyomás lassan emelkedni fog a következő órákban
B. a szél északkeletire fordul és megerősödik
C. intenzív csapadék, záporok, esetleg zivatarok jelentkeznek
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D. migrénes fejfájás tapasztalható egyes embereknél, nőhet az ízületi fájdalmakkal,
reumás panaszokkal, asztmás rohamokkal, gyomor-, epe- és vesegörcsökkel, illetve
mellkasi panaszokkal jelentkezők száma, sőt nőhet a koraszülések és a szívinfarktusok száma is.
16. feladat. Hőmérsékleti inverzió (7 pont)
Télen a Kárpát-medencében gyakran tapasztalható, hogy a magasabb hegycsúcsokon derült,
napos az idő, és a hőmérséklet is magasabb, mint az alacsonyabban fekvő tájakon. Az alábbi
fényképen a Galya-tető felhőkből kilátszó csúcsa látható a Kékes-tetőről fotózva.

1. Mi okozza a képen látható időjárási helyzetet? Jelöld az értékelőlapon az igaz állításokat!
A szükségesnél több válasz jelölése pontlevonással jár. (3 pont)
A. leszálló légáramlat jelenléte a térségben
B. felszín közelében gyenge a légáramlás
C. a térségben anticiklon épült ki, és kialakulásának kezdetén erősen borult időjárás
jellemző, ezért az éjszakai órákban a felhőzet miatt erőteljes a kisugárzás
D. az erősen lehűlt levegő a medence alján megreked, és a hideg levegőben nagyobb
lesz a relatív nedvességtartalom
2. Mi jellemzi a nagyvárosokat az ilyen időjárási helyzetben? Jelöld az értékelőlapon az igaz
állításokat! A szükségesnél több válasz jelölése pontlevonással jár. (3 pont)
A. friss, tiszta a levegő, érdemes sokat a szabadban tartózkodni
B. gyakran napokig tartó ködös időjárás is kialakulhat
C. gyakori a füstköd kialakulása
D. megnő a légúti betegségben szenvedő emberek száma, erősödnek az allergiás,
asztmás panaszaik
3. Mely időjárási jelenség tudja megszüntetni ezt az időjárási helyzetet?
…………………………………………………………………
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17. feladat. Európa időjárási helyzetképe (8 pont)
A térkép télen, greenwichi idő szerint 12 órakor mutatja a tengerszintre átszámított légnyomás
izobárjait és a műholdfelvételt. Milyen időjárás van a műholdfelvételen számokkal jelölt helyeken? A térkép alapos tanulmányozása után válaszd ki a megfelelő időjárás-jelentés betűjelét, és jelöld az értékelőlapon! Nem minden számhoz található megfelelő időjárás jelentés. Ezt
egy vízszintes vonallal jelöld az értékelőlapon!
(A műholdképen a derült területek barnás, illetve a növénytakarótól függően sötétzöld árnyalatúak. A jég és hófelszín türkiz színűek. A felhők rózsaszín, vagy ha a tetejük jégkristályokból
áll, akkor türkiz árnyalatúak.)

A. Kevés a felhő, erős délnyugati széllel enyhe afrikai eredetű légáramlatok érkeznek
a terület fölé, a hőmérséklet 15 fok.
B. Megnövekvő felhőzet, tomboló nyugati-északnyugati szél tapasztalható, a hőmérséklet 7 fok.
C. Egyhangú, napok óta az időjárás szempontjából unalmas, párás, felhős az idő,
gyenge a légmozgás, a hőmérséklet reggel óta alig változott, a hőmérséklet 3 fok.
D. Az utóbbi órákban megvastagodott a felhőzet, majd eleredt az eső, erős páradús
délnyugati szél fúj, a hőmérséklet 12 fok.
E. Egymást követik a záporok, sőt az elmúlt órában zivatar is előfordult, mérsékelt,
időnként élénk keleti szél fúj, 15 fok a hőmérséklet.
F. Felhős az ég, mérsékelt délkeleti légmozgás a jellemző, hideg van, a hőmérséklet
mínusz 10 fok.
G. Felhős az ég, erős a délkeleti szél, a hőmérséklet csupán 1 fok.
H. Borult az ég, gyengén havazik, gyenge a délkeleti szél, 0 fok körüli a hőmérséklet.
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18. feladat. Az Alpok időjárási jelenségei (3 pont)
A hőmérsékleti térkép szerint 2012. október 19-én Svájcban az Alpok egyes völgyeiben közel
30 fokot is elérte a maximumhőmérséklet, miközben az Alpok déli lábánál 20 fok alatt alakult
a legmagasabb hőmérséklet. A magasban erős volt a déli áramlás. A térségben (ÉszakOlaszország, Svájc) aznap csak fátyolfelhők voltak az égen.

1. Mi a jelenség magyarázata? Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást!
A. Az Alpok svájci oldalán az északi lejtőkön nagyobb a napsugarak hajlásszöge, mint
a déli lejtőkön.
B. Az azonos lejtőszögű és égtáji kitettségű hegyoldalak a svájci oldalon erősebben
felmelegednek, mint az olasz oldalon.
C. A déli szél az Alpokban felemelkedés közben felmelegszik, és a svájci oldalra meleg szélként érkezik.
D. A svájci oldalon főnhatás tapasztalható, mert az Alpokon átkelő, majd a völgyek felé ereszkedő légtömegek hőmérséklete 100 méterenként egy fokkal emelkedik.
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2. Az ábrán jelölt „A” és „B” pontok közötti hőmérsékleti keresztmetszet látható az alsó 5
km-en belül (ábra bal oldala az Alpok déli, jobb oldala az Alpok északi lejtője). A magasban erős volt a déli áramlás. A térségben (Észak-Olaszország, Svájc) aznap csak fátyolfelhők voltak az égen.

A körülmények ismeretében az 1. vagy a 2. számmal jelölt légpályát követte a légáramlás?
Jelöld a helyes választ!
A. A 2. légpályát, mert körülbelül 1000 m magasságtól nagy ütemű és mértékű hőmérséklet csökkenés tapasztalható, ami jelentős emelkedést feltételez
B. Az 1. légpályát, mert a felhőzet típusa alapján nem emelkedtek jelentősen a légtömegek.
3. Hogyan változik az Alpokon átbukó légtömegek relatív nedvességtartalma? Válaszd ki az
egyetlen helyes megoldást!
A. Nem változik, mert nem hullott csapadék.
B. Nő, mert a felmelegedő levegő egyre párásabbá válik.
C. Csökken, mert a felmelegedő levegő egyre több vízgőzt képes befogadni.
D. A levegő tényleges vízgőztartalma nem változik, ezért nem változik relatív nedvességtartalma sem.
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