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Dátum_______________ 
Név___________________       osztály ____ 

 
 

ÉV ELEJI FELMÉRŐ (2. változat) 
8-dik 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. Egy szárazföldi pont helyzete a tengerszinthez viszonyítva a: 
a. mélység  b. magasság  c. szélesség  d. hosszúság 

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 nappalok és éjszakák váltakozása a …………………………......következménye. 
2. A tengerek és óceánok vizének időszakos mozgása, amit a dagály és az apály alkot, az 

a/az...........……………… 
3. Európa és Ázsia északi részén található fenyőerdők elnevezése: …………………......... 
4. A pedoszféra más néven ........................burok. 
5. A születési és az elhalálozási arány közötti különbség a  .........................……………… 

 
III. tétel           20 pont  

1. Soroljatok föl két természeti és két mesterséges tájékozódási eszközt! 
2. Határozzátok meg: 

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

3. Nevezzétek meg: 
- 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: 

1 A térképen A-val jelölt pontra vonatkozóan pontosítsátok a földrajzi koordinátákat (szélesség és hosszúság); 
2 Az 1,2,3,4,5 számokkal jelölt hegységekre vonatkozóan válaszoljatok a következő követelményekre:  

a. nevezzétek meg őket; 
b. mutassatok be egy hasonlóságot és egy különbséget a 4-es és 5-ös számokkal jelölt hegységek között 

(ezek vonatkozhatnak a korukra, a kialakulási módjukra, magasságokra, tagoltságra, tájolásukra stb.)! 
c. ismervén azt a tényt, hogy a levegő hőmérséklete 6oC-ot csökken a magassággal 1000 méterenként, 
számítsátok ki a 2-es számmal jelölt hegység esetében a levegő hőmérsékletét 2500 m magasságban, 
tudván, hogy 500 m-en a levegő hőmérséklete 18oC. 
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3. Az alábbi szöveg egy utazást ajánl Európa térképén az A és B betűkkel jelölt városok között. 
Válasszátok ki a megadott kifejezések közül a megfelelőt (felsorolva a térkép alatt),  és vezessétek be a 
számmal jelölt kipontozott üres helyekre! 
 

Követve az útvonalat az A és B betűkkel jelölt városok között a …1… szélességi kör mentén, több 
országot is átszelünk, elindulva …2… , egészen a célpontig, ami …3…... területén található. 
 Megcsodáljuk a földrajzi táj sokszínűségét, ami a domborzat és az éghajlat változatosságának 
köszönhető. A …4… szél által szállított bőséges csapadékmennyiség elősegíti a … 5… erdők kialakulását a 
…6... betűvel jelölt város térségében. Ezzel ellentétben a …7… betűvel jelölt város térségében kevés a 
csapadékmennyiség, ami kedvezett a …8….... elnevezésű növényzettípus kialakulásának. 
 A térkép léptékének segítségével kiszámíthatjuk, hogy megtettünk …9… km távolságot, tudván, 
hogy a térképen a két pont közötti távolság 8 cm.  

 
Európa domborzati térképe 

 
 

A kifejezések listája: 50o  É szélesség, 50o D szélesség, Franciaország, Hollandia, Ukrajna, 
Oroszország, kelet, nyugat, tűlevelű, lombhullató, szavanna, sztyeppe, 1760 km, 2500 km, A, B. 
 

Kidolgozási idő 45 perc. 10 pont jár hivatalból. 

 

Szerző: prof. Cristina Letos, Școala Gimnazială nr. 5, Piatra Neamț 


