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FÖLDRAJZ TANTÁRGYVERSENY 
MEGYEI SZAKASZ 
2022. MÁRCIUS 5. 

 
ELMÉLETI ÍRÁSBELI PRÓBA 

X. OSZTÁLY 
 

• Minden tétel kötelező. Hivatalból jár 10 pont. 

• Munkaidő 3 óra. 
 

I. Tétel  (41 pont) 

A következő térképvázlat alapján teljesítsd a feladat követelményeit!  

 

 

 

1. Nevezd meg a 2 és 3 számmokkal jelölt országokat! 

2. Nevezd meg a 10 és 19 számokkal jelölt országok fővárosát! 

3. Azonosítsd a Balkán-félsziget azon országait, ahol nem szláv nyelveket beszélnek. Írd a 

versenylapra azokat a számokat, melyek a térképen jelölik őket! 

4. Milyen nyelvcsaládba tartozó nyelveket beszélnek a 3 és 4 számokkal jelölt országokban? 

5. Add meg azokat az országokat jelölő számokat, melyek az Európai Unió tagjai! 

6. Add meg azokat az országokat jelölő számokat, melyek kőolajexportáló országok! 

7. Mely gyarmatbirodalmak részét képezték a 2, illetve 3 számmal jelölt országok? 

8. Adj 2 példát 1945-90 között függetlenné vált országra! Írd a versenylapra az őket jelölő számokat! 

9. Adj 2 példát 1990 után függetlenné vált országra! Írd a versenylapra az őket jelölő számokat! 

10. Írd le annak a két tengerszorosnak a nevét, amely Európa és Ázsia határán található!  

Melyik tengereket kötik össze és melyik szám jelöli azt az országot, melynek területén találhatók? 

11. Melyik az a csatorna, mely lehetővé teszi az európai termékek vízi szállítását Dél-Ázsia felé? 

Adjátok meg annak a két tengernek a nevét melyeket összeköt és azt a számot, mely a térképen a 

csatornát működtető országot jelöli! 

12. Írjátok le a tengerek politikai felosztását. Adjátok meg az egymást követő területek nevét és 

fogalmazzatok meg három különbséget a területek használhatóságára vonatkozóan! 

Adjátok meg ezeknek a területeknek egy gazdasági hasznosítási módját! 
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II. Tétel (36 pont) 
 
A következő ábra a demográfiai átmenet folyamatát ábrázolja. Tanulmányozzátok 
figyelmesen és oldjátok meg a feladatokat: 

 

1. Nevezzétek meg a demográfiai átmenet szakaszait, melyeket a fenti ábrán római 
számok jelölnek! 

2. Mi okozta a demográfiai átmenetet?  
3. Adjátok meg a demográfiai mutatók két-két jellemzőjét a demográfiai átmenet egyes 

szakaszaiban! 
4. Határozzátok meg azokat a demográfiai mutatókat, melyeket a fenti ábrán nagy 

nyomtatott betűk jelölnek! 
5. Társítsátok a gazdaság fejlettségi szintjét a demográfiai átmenet egyes szakaszaihoz! 
6. Társítsátok a népesség lakóhely szerinti szerkezetének jellemzőit a demográfiai átmenet 

egyes szakaszaihoz! 
7. Határozzátok meg a lakosság foglakozási szerkezetének fogalmát! 
8. Milyen gazdasági tevékenységek tartoznak a gazdaság első szektorába? Mekkora a 

gazdaság első szektorában dolgozók aránya a demográfiai átmenet I szakaszában? Hát 
a IV.-ben? 

9. Milyen gazdasági tevékenységek tartoznak a gazdaság harmadik szektorába? Mekkora 
a gazdaság harmadik szektorában dolgozók aránya a demográfiai átmenet I 
szakaszában? Hát a IV.-ben? 

10. Milyen gazdaság-fejlesztési stratégia gyorsíthatja a gazdasági lemaradás gyors 
csökkentését? 

 

III. Tétel (13 pont) 
 

1. A táblázatba foglalt adatok alapján számítsátok ki Németország lakosságának arányát 
az Európai Unióban. Írjátok le a számítás menetét is! 

 Népesség (2021-ben) fő 

Európai Unió - 27 ország (2020 óta) 447 007 596 

Németország 83 155 031 

Románia 19 186 201 

Source of data:Eurostat 
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2. Tanulmányozzátok a következő táblázatba foglalt adatokat és oldjátok meg a feladatokat: 
 

 0-14 15-24 25-49 50-64 65-79 T0bb mint 
80 

EU 15,1 10,6 33,0 20,8 14,6 5,9 

Írország 20,3 12,7 35,2 17,4 11,0 3,4 

Törökország 23,1 15,6 37,1 15,2 7,3 1,8 

Source of data:Eurostat 

 

a) Számítsátok ki az aktív lakosság arányát az Európai Unióban! 
b) Számítsátok ki az idős lakosság arányát Európai Unióban és Törökországban! 
c) Adott a következő meghatározás: 

„A népesség öregedésének mérésére alkalmazott egyik jelzőszám az időskori függőségi 
ráta, amely az aktív korú (15–64 évesek) népességre jutó idősek (65 évesek és annál 
idősebbek) arányát mutatja. Mivel ez a mutató a gyermekkorúak számát és arányát nem 
veszi figyelembe, az öregedés aktuális állapotát jelzi.“ 

Számítsátok ki az időskori függőségi rátát az Európai Unióban! 

 
realizat, 

 prof. Makfalvi Zsuzsa 

 


