
ROMÁNIA. EURÓPAI KOORDINÁTÁK 

Románia statisztikai adatai: 

Terület: 238.391 km² (Európa területének 2,3%-a; 13. hely Európában, Törökországot is 
beleszámítva); 

Lakosság: 21.698.181 fő, 2002-ben (Európa lakosságának 3%-a, 10. hely Európában, 
Törökországot is beleszámítva); 19.042.936 fő 2012-ben; 

Népsűrűség: 91 fő/km² 2002-ben; 79,8 fő/km² 2012-ben. 

Emlékezz vissza, mit tudsz Románia földrajzi helyzetéről.  

Románia helyzete a Földön és Európában 

Romániát átszeli a 45°-os É. sz. kör és a 25°-os K.h. kör, az északi félteke közepén fekszik, a 
mérsékelt övezetben.  

Románia Európa középső-déli részén terül el, hozzávetőleg egyenlő távolságra a kontinens 
északi, keleti és nyugati peremétől (2.600-2.800 km) és kb. 1.000 km-re a Balkán-félsziget déli 
részétől (Ténaro-fok vagy más néven Matapan-fok Görögország kontinentális területének déli 
részén). 

Románia Közép-Európa DK-i részén helyezkedik el, annak harmadik legnagyobb országa 
területét és lakosságszámát tekintve, Németország és Lengyelország után. 

Azonosítsd az alábbi térképen azokat az országokat, amelyek területén találhatóak 
Európa szélső pontjai és nevezd meg ezeket a szélső pontokat.  

 



Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget és a fogalmak listáját. Egészítsétek ki a 
mondatokat a hiányzó fogalmakkal úgy, hogy földrajzi szempontból helyes kijelentéseket 
alkossatok.  

Románia ....................1................... helyezkedik el, hozzávetőleg egyenlő távolságra a(z) 
............2.................., északon, a(z) ...............3.........................., nyugaton, a(z)  
...............4.........................., keleten és csak 1.000 kilométerre a(z)  .................5........................, 
délen. Románia nem kimondottan egy .................6........................ ország, de szorosan kötődik 
ehhez a térséghez az ottani országokkal való kapcsolatai által. 

Fogalmak listája: Kelet-Európa, balkáni, déli félteke, Közép-Európa, Balti-tenger, Földközi-
tenger, Jeges-tenger, Atlanti-óceán, Urál-hegység, Északi-tenger. 

Határai és szomszédai 

Azonosítsd az alábbi térképen Románia szomszédait. 

 

É: Ukrajna – szárazföldi és folyami határok (Tisza, Suceava és Prut); 

NY: Magyarország – szárazföldi és folyami határok (Maros); 

DNY: Szerbia – szárazföldi és folyami határok (Duna, Néra és Krassó); 

D: Bulgária – szárazföldi és folyami határok (Duna); 

K: Moldovai Köztársaság – folyami határok a Pruton és a Dunán (kb. 500 m);  
    Ukrajna – folyami határok a Dunán és a Chilia-ágon. 

DK: Fekete-tenger – Románia felségvizei a parttól 12 tengeri mérföld távolságig, majd újabb12 
tengeri mérföld csatlakozó övezet, ami nem tartozik Románia területéhez, de amely 
kizárólagosan az ország katonai ellenőrzése alatt áll.  



Azonosítsd az alábbi térképen Románia szélső pontjait. Mondd el, hogy melyik megyék 
területén találhatóak. 

 

Egészítsétek ki az alábbi mondatokat a helyes információkkal:  

➊ A folyamok és csatornák rendszere összeköti Konstanca tengeri kikötőjét a ........ tengeri 
kikötővel.  
➋ Románia keleti szélső pontja .............................................................  
➌ Annak a szomszédos országnak a neve, amellyel Romániának csak folyami határa van .........  
➍ Romániának a legrövidebb határszakasza a következő országgal van: ....................  
➎ Dél-keleten Romániának kijárata van a .................................................................... 
 

A földrajzi helyzet következményei: 

– a Kelet-Európában jellemző fennsíki szerkezet találkozása a közép-európai orogén 
felszínekkel (hegységek); 

– átmeneti jellegű mérsékelt szárazföldi éghajlat, több külső éghajlati hatás találkozásával: 
mediterrán DNy-on, óceáni középen és Ny-on, skandináv-balti É-on, kontinentális K-en és 
DK-en, tengeri a tengerparton. 

– több biogeográfiai övezet és a hozzájuk tartozó talajosztályok találkozása: lombhullató erdők, 
erdőssztyepp és sztyepp; 

– a hivatalos idő +2 órával való eltolódása a greenwichi középidőhöz képest, ugyanis a főváros 
a harmadik időzónában található keleti irányban; 

  

 



Írjátok le a helyes válasznak megfelelő betűt: 

➊ Románia területe: 

a. 238.300 km²; b. 245.300 km²; c. 283.391 km²; d. 238.391 km². 

 

➋ Románia a következő földrajzi koordináták kereszteződésében található: 

a. 45o északi szélesség és 25o nyugati hosszúság; 

b. 45o északi szélesség és 25o keleti hosszúság; 

c. 25o északi szélesség és 45o keleti hosszúság; 

d. 25o északi szélesség és 45o nyugati hosszúság. 

 

➌ Románia legészakibb települése: 

a. Halmi;  b. Păltiniș;  c. Horodiștea;  d. Izvoarele Sucevei. 

 

➍ Mekkora távolságra található Románia a Földközi-tengertől? 

a. 500 km;  b. 1.000 km;  c. 1.500 km;  d. 2.000 km. 

  

 

Az alábbi térképen a számok Románia szélső pontjait, a nagy nyomtatott betűk pedig a 
szomszédos országokat jelölik. 

 



Írjátok le a füzetbe: 

a. Az 1, 2, 3 és 4 számokkal jelölt települések neveit; 

b. Az A, B, C, D és E betűkkel jelölt országok neveit; 

c. Annak az országnak a nevét, amellyel a leghosszabb Románia határa; 

d. Azoknak a földrajzi koordinátáknak a nevét, amelyeket a térképen az a és b betűk jelölnek.  

 

Az alábbi táblázat Románia szélső pontjainak koordinátáit tartalmazza. 

Település Szélesség Hosszúság 
Horodiștea 48°14ʹ09ʺÉ 26°43ʹ59ʺK 
Sulina 45°09ʹ34ʺÉ 29°39ʹ10ʺK 
Zimnicea 43°37ʹ12ʺÉ 25°21ʹ51ʺK 
Óbéba (Beba Veche) 46°07ʹ55ʺÉ 20°17ʹ57ʺK 

https://ro.wikipedia.org/wiki 

• Számítsátok ki a szélső pontok közötti távolságot fokban, percben és másodpercben (É-
D irányban a szélességet, K-Ny irányban a hosszúságot). 

• Tudva, hogy 1° szélesség 111,13 km, és 1° hosszúság kb.  55 km, számítsátok ki a 
távolságot km-ben a szélső pontok között (É-D és K-Ny) 

Románia általános jellemzői 

Figyeld meg az alábbi térképet és azonosíts legalább három olyan földrajzi elemet, ami 
meghatározza Romániát.  



 

- közepes méretű ország Európában és az Európai Unióban; 

- domborzata összetett, kialakulását, fejlődését és formavilágát tekintve egyaránt, átlagos 
magassága 450 m, megoszlása arányos, elrendeződése pedig körkörös és szimmetrikus; 

- kárpáti ország – a Kárpátok területének több, mint 54%-a itt található; ez képezi az ország 
domborzatának „csontvázát“, amitől függ a többi tájegység kialakulása és fejlődése; 
meghatározza a bio-pedogeográfiai (növényzeti és talajtani) szinteket, elhatárolja a különböző 
éghajlati hatások területeit, a vizek jelentős forrásvidéke, gazdag természeti erőforrásokban; 

- dunai ország – a Duna 1.087 km-en érinti Romániát, ami a teljes hossz 38%-a; a Duna 
hajózási útvonal, jelentős szerepe van a vízellátásban, az energiatermelésben, az 
idegenforgalomban és a halászatban; 

– tengeri ország –244 km hosszú kijárata van a Fekete-tengerre, ami lehetővé teszi a 
nemzetközi kereskedelmet a tengeri szállítás által, a tengerparti turizmus fejlődését, a 
halászatot és a kontinentális talapzatban található szénhidrogének kitermelését. 

Idézz fel néhány történelmi ismeretet, amelyek meghatározzák a román államot. 

– fejlődő ország, amely 1989 után a demokrácia és a piacgazdaság útjára lépett; 

– a trák, géta-dák, dáko-román és román civilizációk helyszíne; 

– az ortodox kereszténység területe; 

–1859-ben létrehozott állam, ami 1877-ben vált függetlenné, 1881-től királyság, 1918-ban 
kiteljesedett állam, kommunista ország a II. világháború végétől 1989-ig, 2004-ben 
csatlakozott a NATO-hoz és 2007-ben az Európai Unióhoz; 



– egységes nemzetállam, amelynek adminisztratív felépítésében 42 megye található, beleértve 
Bukarest Municípiumot is. 

a. Írjátok le Románia földrajzi helyzetének két következményét. 

b. Magyarázzátok meg azt a kijelentést, hogy Románia kárpáti ország és mutassatok be három 
érvet az alátámasztásra. 

Online lecke youtube link-je: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pse71KXvXUI&list=PLYNyMo1XYP61K0k3fIAMvNg
eKaPVAHcg&index=1 
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