
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1. Zala
2. Tisza
3. Rába
4. Ipoly
5. Körös
6. Sió
7. Dráva
8. Duna
9. Zagyva
10. Maros

  /10 pont

A - kontinentális éghajlat A - mediterrán éghajlat
A - óceáni éghajlat B - kontinentális éghajlat
B - mediterrán éghajlat B - óceáni éghajlat
C - kontinentális éghajlat C - mediterrán éghajlat
C - óceáni éghajlat

  /3 pont

  /8 pont

A
B
C
D

  /4 pont

8/2 - Javító - Életünk
Magyarországon  
Témazáró dolgozat - értékelése 200%-os jeggyel...

1) Párosítsd a hazánk térképvázlatán számokkal megjelölt folyókat a sorszámok
sorrendjében!

2) Milyen éghajlati hatás éri hazánkat az A-B-C nyilak irányából? Válaszd ki a jó
megoldásokat! (Több válasz jelölhető)

3) Jelöld a szabadidős turizmus típusait! (Több válasz jelölhető)

bevásárló turizmus üdülőturizmus
falusi turizmus kulturális turizmus
ökoturizmus diplomáciai utazások
üzleti utazások konferenciaturizmus
városlátogatások, körutazások gyógyturizmus
rendezvényturizmus

4) Párosítsd az összetartozókat!
Körös-vidék jégkorszaki lösztáj
Nagykunság folyók és szél által formált hordalékkúp
Nyírség folyók formálta hordalékkúp
Mátraalja folyami ártér

Név, osztály:



A
B
C
D
E
F
G
H

  /8 pont

A

B
C

D

  /4 pont

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A Körös-Maros köze
B Mecsek
C Balaton-felvidék
D Nyírség
E Győri-medence
F Nagykunság
G Aggteleki-karszt
H Belső-Somogy
I Kiskunság
J Mezőföld

  /10 pont

5) Párosítsd a településeket a jellemzőikkel!
óriásfalu 500 főnél kisebb
középváros 5000 főnél nagyobb
közepes falu 25 000–100 000
kisváros 100 000 főnél nagyobb
aprófalu 2000–5000 fő
nagyfalu 25 000 főnél kevesebb
kisfalu 500–1000 fő
nagyváros 1000–2000 fő

6) Párosítsd az összetartozókat!

hordalékkúp Környezetéből kiemelkedő felszínforma, melyet a
szél vagy folyók hoztak létre.

törési síkok A felszín eredeti magasságát mutatja meg.

vulkáni tanúhegy Ezek mentén darabolódnak rögökre a
röghegységek.

karsztjelenség Mészkőhegység jellemző képződményei, formái.

7) Párosítsd a térképvázlat alapján az összetartozókat!



A
B
C
D

E

F

G

  /7 pont

A

B
C

D
E
F
G

  /7 pont

  /6 pont

8) Párosítsd a tájak jellemzőit a tájak nevével!
Balaton Éghajlatválasztó
Kisalföld Közép-Európa legnagyobb területű tava
Dunántúli-dombvidék Mesterséges a Tisza-tó

Dunántúli-középhegyvi dék A hegységek között folyóvizek által szabdalt szé -
les völgyek, medencék

Északi-középhegység Óidei, mára lepusztult (kristályos és palás
kőzetek)

Nyugati-peremvidék Érezhető óceáni hatás (→ kiegyenlítettebb
éghajlat)

Alföld Kisebb felszíni vízfolyásokban gazdag
dombvidékek (→ tagolt felszín)

9) Párosítsd az állításokat a tájakkal!

Északi-középhegység Döntően középidei tengeri üledékekből (mészkő,
dolomit) épül fel

Kisalföld Érezhető mediterrán hatás

Nyugati-peremvidék Harmadidőszak eleji kéregmozgásokhoz kap cso -
ló dó vulkanizmus → andezit-riolit hegységek

Alföld Legcsapadékosabb nagytájunk
Dunántúli-dombvidék A legszelesebb nagytáj (→ szélenergia)
Balaton Árkos süllyedékben kialakult állóvíz
Dunántúli-középhegyvi dék Medencejelleg érvényesülése

10) Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások!

A Bükk jellemző kőzetanyaga andezit, andezittufa Igaz Hamis
A Visegrádi-hg. szerkezetileg, kőzetanyagát tekintve már az Északi-középhegységhez
tartozik. Igaz Hamis

A Soproni- és a Kőszegi-hg. is jellemzően palás kőzetekből áll Igaz Hamis

A Zemplén kőzetanyaga óidei pala Igaz Hamis

A Velencei-hg. mélységi magmás kőzetanyagú Igaz Hamis

A Bakony jellemző kőzetanyaga a bazalt Igaz Hamis



  /14 pont

Ha az élveszületések száma meghaladja a halálozások számát,
természetes fogyásról beszélünk Igaz Hamis
Ha a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát,
természetes fogyásról beszélünk Igaz Hamis
Ha az élveszületések száma meghaladja a halálozások számát,
természetes szaporodásról beszélünk Igaz Hamis
A születések és halálozások aránya 1980-ban kb. azonos volt
hazánkban Igaz Hamis
A születések és halálozások aránya 1990-ben kb. azonos volt
hazánkban Igaz Hamis
Ha az élveszületések száma kevesebb a halálozások számánál,
természetes szaporodásról beszélünk Igaz Hamis
Az élveszületések és halálozások aránya a grafikonon százalékban
van megadva Igaz Hamis

  /7 pont

Baranya, Békés, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyék
Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék
Somogy, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun, Nógrád és Hajdú-Bihar megyék
Komárom-Esztergom, Pest, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyék
Budapest, Vas, Zala és Csongrád-Csanád megyék

  /5 pont

11) Válaszd ki a hazánk éghajlatára jellemző állítások közül, melyik igaz, melyik
hamis!
A Duna-Tisza köze déli része hazánk napsütésben leggazdagabb területe Igaz Hamis
Hazánkban a csapadék időbeli és területi eloszlása egyenetlen Igaz Hamis
A szél erőssége a Kisalföldön a legnagyobb Igaz Hamis
Hegységeink déli lejtőin alacsonyabb a hőmérséklet Igaz Hamis
Hazánkban a csapadék időbeli és területi eloszlása egyenletes Igaz Hamis
Hegységeink nyugati lejtői csapadékosabbak Igaz Hamis
A Tiszántúl középső része hazánk napsütésben leggazdagabb területe Igaz Hamis
A szél erőssége az Alföldön a legnagyobb Igaz Hamis
A Kárpát-medence egyes területeinek évi középhőmérséklete lényeges eltérést mutat Igaz Hamis
Hegységeink keleti lejtői csapadékosabbak Igaz Hamis
Hazánk területén az évi hőingás mértéke viszonylag kicsi Igaz Hamis
A Kárpát-medence egyes területeinek évi középhőmérséklete néhány fok eltérést
mutat Igaz Hamis

Hegységeink déli lejtőin magasabb a hőmérséklet Igaz Hamis
Hazánk területén az évi hőingás mértéke viszonylag nagy Igaz Hamis

12) Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások a természetes
szaporodás/fogyás ábrájának alapján!

13) Állítsd sorrendbe a legkisebbtől a legnagyobbig a hazánk egyes területein
jellemző termékenységi rátát!



A
B
C
D
E
F
G

  /7 pont

Ez a feladatlap a Redmentával készült.

  /100 pontÉrtékelés:
5 91 - 100 pont
4 76 - 90 pont
3 51 - 75 pont
2 34 - 50 pont
1 0 - 33 pont

14) Párosítsd az összetartozókat!
lösztakaró Badacsony
karsztjelenség Bükk
szikes terület Mátraalja
hordalékkúp Hortobágy
romvulkán Jászság
vulkáni tanúhegy Zempléni-hg.
folyami ártér Mezőföld


