
Földrajz vizsgatételek 11. évfolyam – 2021.  

 

1.  

a. Csoportosítsa a térképeket méretarány és tartalom szerint! Ismertesse a 

domborzatábrázolás módszereit! Végezze el az alábbi feladatokat és 

értelmezze a hozzájuk kapcsolódó fogalmakat! 

b. Mutassa be az Észak-magyarországi Régió helyzetét! Ismertesse a terület 

jövőbeli kitörési lehetőségeit! 

 

2.  

a. Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! Mutassa be Föld mozgásait és ezek 

következményeit! 

b. Mutassa be a mezőgazdaság termelési típusait! 

 

3.   

a. Mutassa be a Föld gömbhéjas szerkezetét! Értelmezze az asztenoszféra 

áramlásainak és a kőzetlemezek mozgásainak kapcsolatát! 

b. Mutassa be Magyarország mezőgazdaságának természeti és társadalmi 

alapjait! 

 

4.   

a. Mutassa be a lemezmozgások okait, típusait és következményeit! Magyarázza 

a földrengések kialakulásának okait, kapcsolatát a lemezmozgásokkal!  

b. Mutassa be a francia gazdaság legfontosabb jellemzőit és szerepét Európa 

gazdaságában! 

5.  

a. Csoportosítsa többféle szempontból a hegységeket! Mutassa be a 

hegységképződés típusait, kapcsolatát a kőzetlemezek mozgásaival!  

b. Mutassa be a globalizáció folyamatát, és az ezzel járó negatív és pozitív 

jelenségeket! 

 

6.   

a. Válassza ki a tálcán található kőzetek közül a magmás eredetűeket! Ismertesse 

a magmás kőzetek kialakulásának főbb típusait!  

b. Mutassa be a természeti és társadalmi adottságok szerepét a japán gazdaság 

fejlődésében! Ismertesse Japán jelenlegi világgazdasági szerepét! 

7.   

a. Mutassa be a tengervíz mozgásait!  

b. Mutassa be az Alpok országainak sikeres gazdaságát! 

 

8.   

a. Mutassa be a tómedencék keletkezésének fajtáit (példákat is említve)! 

Ismertesse a tavak pusztulásának okait és szakaszait! 

b. Mutassa be Kína világgazdasági jelentőségét! 

 

9.   

a. Ismertesse a levegő anyagi összetevőit és szerkezetét!  

b. Mutassa be az európai együttműködés (EGK, EK, EU) kialakulásának menetét 

és a működését biztosító legfontosabb intézményeit! 

 

10.   
a. Mutassa be az általános, vagy nagy földi légkörzés rendszerét! 

b. Ismertesse az USA világgazdasági vezető szerepének kialakulását! Értékelje 

fejlődésének természeti és társadalmi alapjait! 

 



11.   
a. Ismertesse a mérsékeltövi ciklonok és anticiklonok jellemzőit, kialakulásuk fő 

térségeit! Mutassa be a ciklonok időjárásra gyakorolt hatásait!  

b. Ismertesse Magyarország népesedési folyamatait és azok társadalmi-gazdasági 

következményeit! 

 

12.  
a. Igazolja a kontinentalitás nyugat-keleti irányú változását a valódi mérsékelt 

övben! Mutassa be a változások hatását a gazdaságra és az életmódra! 

b. Ismertesse hazánk idegenforgalmi adottságait! Ön az idegenforgalom mely 

területeinek fejlesztésében lát lehetőséget a bevételek növelésére? 

13.   
a. Magyarázza a meleg-mérsékelt öv kialakulását és jellemzőit!  

b. Mutassa be egy város kialakulása során létrejövő, eltérő szerepkörű 

övezeteket! Fogalmazza meg a városiasodás és a városodás folyamata közötti 

különbségeket! 

14.   
a. Helyezze el az egyenlítői övet a földrajzi övezetesség rendszerébe! Ismertesse 

az egyenlítői öv jellemzőit!  

b. Mutassa be az egyes energiahordozók szerepének változását! Ismertesse az 

egyes energiahordozók környezetre gyakorolt hatását! 

 

15.   
a. Mutassa be Amerika nagyszerkezeti egységeit az atlasz alapján! Milyen 

természeti erőforrások kapcsolódnak hozzájuk? 

b. Mutassa be a légkör szennyezésének okait és következményeit! 

 

16.   
a. Mutassa be a jég felszínformáló tevékenységét! 

b. Mutassa be Magyarország közlekedésének főbb jellemzőit! Ismertesse a 

fontosabb közlekedési útvonalak szerepét és fejlesztésének lehetőségeit! 

 

17.  
a. Sorolja fel hazánk ásványkincs-vagyonának legértékesebb részeit! Milyen 

földtörténeti időszakhoz kapcsolható keletkezésük? Mondjon példát területi 

előfordulásukra és felhasználásuk lehetőségeire! 

b. Ismertesse a Föld népesedési problémáit! Ismertesse ezek globális hatásait! 

 

18.   
a. Ismertesse a felszín alatti vizek hazai típusait, előfordulásukat és 

hasznosításukat!  

b. Mutassa be Dél-Európai gazdaságának közös jellemzőit! Milyen gondokkal 

küzdenek ezek az államok? 

 

19.   
a. Jellemezze hazánk éghajlatát! Mutassa be a Magyarország éghajlatát módosító 

hatások érvényesülését! Használja az Atlasz tematikus térképeit! 

b. Mutassa be a Föld népességének összetételét több szempont (pl.: emberfajta, 

kor és nem, nyelv, vallás és területi eloszlás) szerint! Használja az Atlasz 

tematikus térképeit! 

20.   
a. Mutassa be a karsztosodás szerepét az Északi-középhegység területén! 

b. Mutassa be az élelmezési válság legfontosabb folyamatait! 

 


