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Dátum_______________ 
Név___________________       osztály ____ 

 
 
 
 

ÉV ELEJI FELMÉRŐ (1. változat) 
8. osztály 

2020-2021-es tanév 
 

I. tétel            15 pont  
Jelöljétek be a helyes választ! 

1.A Föld legnagyobb kiterjedésű és legnépesebb kontinense: 
a. Afrika  b. Amerika  c. Ázsia  d. Ausztrália 

2. A tengerszint feletti magasság növekedésével 
a. csökken a csapadékmennyiség  b. növekszik a csapadékmennyiség 

 c. növekszik a levegő hőmérséklete  d. a levegő hőmérséklete nem változik 
3. A talaj termékenységét biztosítja a: 

a. levegő   b. víz   c. humusz  d. kőzet 
4. A lakóterület szerint a legtöbb hegyvidéki falu formája: 

a. tömörült  b. vonalas  c. szerteágazó  d. szétszórt 
5. Egy 1:10.000.000 léptékű térképen 1 cm a valóságban: 

a. 10 km  b. 100 km  c. 1000 km  d. 10.000 km 
 
II. tétel            18 pont  
Írjátok be a kipontozott helyekre a hiányzó helyes információkat! 

1. A fő domborzati formák a következőek: ............………………………………….…............... 
2. Írjátok le a domborzat egy jellemzőjét! .……………………….......…….………………......... 
3. A földkéreglemezek mozgásai által előidézett hegységképződési folyamat a.............…...…… 
4. A Duna torkolattípusa a Fekete-tengerbe ömlésnél…………………………torkolat. 
5. A mérsékelt szárazföldi éghajlati övezetekre jellemző füves növényzettípus a.......................... 
6. Egy ország népességének és összterületének az aránya a......................................…………….. 

 
III. tétel           20 pont  

1. Nevezzetek meg két természeti és két mesterséges tájékozódási eszközt! 
2. Pontosítsátok: 

- a földrengések kialakulásának egyik okát; 
- a földrengések egyik következményét; 
- egy, a földrengések által érősen érintett térséget/országot! 

3. Pontosítsátok: 
- a kőolaj felhasználásának két módját; 
- egy térséget/országot, ahol nagy mennyiségben termelik ki ezt a nyersanyagot! 

 
IV. tétel           37 pont  
Megfigyelve a következő oldalon található Európa térképet válaszoljatok a következő 
követelményekre: 

A. A térképen A-val jelölt pontra vonatkozóan pontosítsátok: 
1. a földrajzi koordinátákat (szélesség és hosszúság); 
2. az éghajlati térséget, amelyben található; 
3. a féltekét, amelyiken található, a kezdő délkörhöz viszonyítva! 
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B. Az 1,2,3,4,5 számokkal jelölt hegységekre vonatkozóan válaszoljatok a következő 
követelményekre:  

1. nevezzétek meg őket; 
2. írjátok le őket sorrendbe, keletről nyugatra haladva (az elnevezést vagy a számokat); 
3. mutassatok be két különbséget a 4-es és 5-ös számokkal jelölt hegységek között (a 

különbségek vonatkozhatnak a korukra, a kialakulás módjára, magasságokra, 
tagoltságra, tájolásukra, stb.) 

4. pontosítsátok a Fekete-tenger földrajzi helyzetét a 3-mal jelölt hegységhez 
viszonyítva! 

 
Európa domborzati térképe 

 
 

 
 
 

Kidolgozási idő 45 perc. 10 pont jár hivatalból. 
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Szerző: prof. Nina Sava, Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț 


