
Ministerul Educaţiei  

Proba teoretică scrisă – clasa a XII-a   
1 

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 
ETAPA JUDEŢEANĂ 

5 martie 2022 
 

PROBA TEORETICĂ SCRISĂ 
  CLASA a XII-a  

  

• Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont 

• Munkaidő 3 óra. 
 

I Tétel (35 pont)  
Az alábbi kép az I és II tételekre vonatkozik, amelyen az 1-től 9-ig tartó számok vízrajzi elemeket 
(tengerek), 10-től 20-ig tartó számok a partvonalak tagoltságát,  A-tól  O-ig tartó betűk nagytájakat, 
az a és b betűk két európai várost jelölnek az európai földrészről. Vizsgálja meg figyelmesen az 
alábbi képet és válaszoljon az alábbi követelményekre: 

 
 

1. Nevezze meg: 
a. a képen az 1-től 9-ig tartó számokkal jelölt tengereket; 
b. a képen a 10, 16 és 17 számokkal jelölt tengerszorosokat, illetve azt a két tengerszorost 

amely összeköti a képen a 2-es számmal jelölt tengert, az 1-es és a 3-as számmal jelölt 
tengerekkel; 

c. a képen a 11, 12 és 13 számokkal jelölt szigeteket, illetve a 15 számmal jelölt félszigetet; 
d. a képen a 18, 19 és 20 számokkal jelölt öblöket;  
e. a képen az A-tól O-ig tartó betűkkel jelölt nagytájakat; 
f. a képen a sárga és vörös színű csillagokkal jelölt vulkánokat; 

                                                                                                                              17,5 pont 
 

2. A képen az A és D  betűkkel jelölt nagytájakra vonatkozóan nevezze meg: 
a. a domborzat típusát; 
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b. írjon két éghajlatalakító tényezőt; 
c. a két nagy vízgyűjtő területet átszelő folyamok nevét, illetve egy tengeri kikötőt az A betűvel 

és egy folyami kikötőt a D betűvel jelölt nagytájból; 
d. az állam nevét és kormányzási formáját amelynek területén fekszik az A betűvel jelölt nagytáj, 

illetve a legnagyobb kiterjedésű tavat és típusát a D betűvel jelölt nagytájból; 
   10 pont 

3. A képen a B, C, I, O, G és H  betűkkel jelölt nagytájakra vonatkozóan nevezze meg: 
a. a hegylánc hegységképződési fázisát/orogenézisét; 
b.  a képen a B betűvel jelölt nagytáj legmagasabb csúcsának nevét és értékét; 
c. azt az országot ahol a teljes kiterjedési területének több mint fele megtalálható a képen a C 

betűvel jelölt nagytájra vonatkozóan; 
d. a part típusát és kialakulását, a képen az I betűvel jelölt nagytáj nyugati partvidékére 

vonatkozóan; 
e. egy éhajlati hatást a képen az O betűvel jelölt nagytájra vonatkozóan; 
f. a félszigetet amleyen elterülnek a képen az F és a G betűkkel jelölt nagytájak; 
g. a képen a H betűvel jelölt nagytáj legmagasabb csúcsának nevét és értékét, amelyről úgy 

tartják a görög mondavilágban hogy  „ez a görög istenek otthona“;                            4,5 pont 
 
4. A képen az L és N  betűkkel jelölt nagytájakra vonatkozóan nevezze meg: 
a. a domborzat típusát a képen az N betűvel jelölt nagytájra vonatkozóan;  
b. a talapzat nevét és korát a képen az L betűvel jelölt nagytájra vonatkozóan; 

       3 pont 
 II Tétel (21 pont)  
Az alábbi 1-es és 2-es számmal jelölt grafikonok és az A és B betűkkel jelölt képek két európai 
városra vonatkoznak, amelyeket az I. tételben levő képen az a és b betűk jelölnek. A grafikonok a 
havi középhőmérséklet és csapadékmennyiség alakulását (hőmrséklet-piros vonal, csapadék-kék 
oszlopok), a képek pedig az illető város egy-egy fontos épületkomplexumát mutaják be. 
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Nézze meg figyelemesen a grafikonokat és a képeket és válaszoljon az alábbi követelményekre:  
a. párosítsa/társítsa össze a megfelelő válaszokat az I tételben levő kép városait (kisbetűkkel 

vannak jelölve) a II tételben levő grafikonokkal és képekkel; 
- példa: x-1-X  (x- az I tételben levő kép városát jelölő kisbetű, 1- a grafikont jelölő 

szám és X-a képet jelölő nagy betű a II tételből)                                               3 pont                                                                                                       
b.  nevezze meg az a és b betűkkel jelölt városokat az I tételben levő kép alapján, illetve az A 

és B betűkkel jelölt  képeken  megjelenő épületkomplexumokat és legfontosabb funkciójukat 
a II tételből;                                                                                                                    6 pont 

c. nevezze meg az 1 és 2 számokkal jelölt grafikonoknak megfelő éghajlattípusokat;                             
                                                                                                                                      4 pont  

d. elemezze a 2 számmal jelölt grafikon hőháztartását (középhőmérsékletek alakulása az év 
folyamán).                                                                                                                     4 pont 

e. elemezze az 1 számmal jelölt grafikon csapadékmegoszlását.                                   4 pont 
 
III Tétel (24 pont)  
Figyelembe véve az alábbi térképet és geomorfológiai(felszínalaktani) szelvényt válaszoljon az alábi 
követelményekre: 
 

 

 
 

1. Nevezze meg a szelvényen az A, B, C, D, E és F betűkkel jelölt nagytájakat és az a és b 
betűkkel jelölt folyóvölgyeket                                                                                                          4p 
 
2. Nevezze meg: 
  a. azt a nagytájat jelölő betűt ahol glaciális domborzatot találunk;                                             0,5p  
  b azt a  nagytájat jelölő betűt, amelyben gázdómokat találunk;                                                 0,5p                 
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  c. azt a  nagytájat jelölő betűt, amelynek kőzettani felépítésében magmás kőzeteket találunk;              
                                                                                                                                                      0,5p                         
  d. azt a  nagytájat jelölő betűt, amelyben löszdolinákat találunk;                                               0,5p  
 
3. A szelvényen a B betűvel jelölt nagytájra vonatkozóan írja le: 
  a. a kőzettani felépítését és két altalajkincset;                                                                              1p  
  b. két domborzattítpust, két geomorfológiai folyamatot és két felszínformát, amelyek az említett 
folyamatok során alakulnak ki  ;                                                                                                      
6p                                                                                                                               
  c. a szelvényen a b betűvel jelölt folyóvölgy térségében gyakori szél nevét és típusát;               2p             
 
4. A szelvényen az F betűvel jelölt nagytájra vonatkozóan írja le:  
  a. a kőzettani felépítését és két altalajkincset;                                                                              1p  
  b. két domborzattítpust, két geomorfológiai folyamatot és két felszínformát, amelyek az említett 

folyamatok során alakulnak ki;                                                                                                  
6p                                                                                                                                                       

c. a térségben gyakori két szél nevét;                                                                                           2p                         
 
 IV Tétel (10 pont)  
Az alábbi térképen a tájegységeket betűk (A-H), a folyókat (1-6-ig) és a városokat (7-12-ig) 
számok jelölik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nevezze meg: 
  a. a térképen a 10 számmal jelölt várost;                                                                                   1p  
  b. a térképen az 1 számmal jelölt folyót;                                                                                     1p                      
2. Írja le a versenylapra az alábbi kijelentéseket kiegészítő helyes válaszokat: 
  a. Glaciális domborzatot a térképen a/az...betűvel jelölt tájegységben találunk;                        1p                                        
  b. A térképen a 12 számmal jelölt várost átszelő folyó neve...                                                   1p 
 
3. Mutassatok be három különbséget a térképen az A és D betűkkel jelölt tájegységek 
domborzata között.                                                                                                                    6p 
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1 Megjegyzés: A különbségek a domborzat következő jellemzők bármelyikére 
vonatkozhatnak: kialakulási mód, kőzettani felépítés, tengerszint feletti magasságok, 
tagoltság, domborzattípusok, a gerincek és a fontosabb völgyek iránya, medencék 
fekvése/elhelyezkedése, más domborzati jellemzők 

 2 Megjegyzés: A teljes pontszám csak abban az esetben adható meg ha a különbségeket 
összehasonlításképpen és nem külön-külön mutatjátok be.    

 

összeállította, 

                                                                                 prof. Karda Ádám 

 


