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Bevezetés
A földrajz a központi érettségin választható tantárgy.
A központi érettségi földrajz vizsgakatalógusa a 
vizsga alapdokumentuma a 2011/2012-es tanévben, 
s egyértelműen meghatározza az érettségi vizsga 
tartalmát, a vizsga menetét.
A katalógus tartalmazza az összes szükséges 
információt és részletes magyarázatot a vizsga 
menetéről és tartalmáról. Segítségével egyértelműen 
meghatározottak a vizsgán a vizsgázóval szembeni 
elvárások.
A vizsgakatalógus összhangban van az engedélyezett 
gimnáziumi Földrajz Tantervvel és programmal1.
A vizsgakatalógus a következő fejezeteket tartalmazza:
1. A vizsga tananyagát
2. Oktatási célokat
3. A vizsga szerkezetét
4. A vizsga technikai leírását
5. A pontozás leírását
6. Példákat részletes magyarázattal
7. A vizsgára való felkészülést.
Az olvasó az első és második fejezetekben 
megtalálhatja a választ arra a kérdésre, hogy miből áll 
a vizsga. 
Az első fejezet a vizsgához szükséges tartalmakat 
sorolja fel.
A második fejezet a vizsgázó számára fontos 
tudásanyagról és annak számonkéréséről tájékoztat.
A harmadik, negyedik és ötödik fejezetben válaszok 
találhatók a vizsga folyamatának módszereiről, 
szerkezetéről és formájáról, a feladatok típusairól, 

1  Az Oktatási és Sport Minisztérium Közlönye, 1. szám, Školske 
novine, Zagreb, 1994. 

a lebonyolítás módszereiről és az egyes feladatok, 
egységek pontozásáról.   
A hatodik fejezet feladatokat és részletes magyarázatot 
tartalmaz. 
A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel 
foglalkozik.

1. A vizsga tananyaga
A Földrajz vizsga, a vizsgázó szükséges szintű tudását 
értékeli, ezért rákérdez:
• a földrajzi tényezők és általánosítások 

meghatározására és értelmezésére
• földrajzi térképek, statisztikák és grafikai módszerek 

használatára.
Összhangban az előzőekkel, a Földrajz vizsga két 
vizsgarészből áll. 
A vizsga eléső része a földrajzból megszerzett 
tudásanyagra, míg a vizsga második része a vizsgázó 
földrajzi készségeire kérdez rá.
Megszerzett tudásszint, valamint a vizsgázó 
kompetenciái a következő területeken értékelendők:
1. általános (természet) földrajz
2. társadalomföldrajz
3. világ regionális földrajza
4. Horvátország földrajza.

2. Oktatási célok
Ebben a fejezetben minden területre megtalálhatóak 
az oktatási célok, a tudnivalóknak konkrét leírása, mit 
kell tudni, megérteni és végrehajtani az eredményes 
vizsgázáshoz. 
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� 2.1. Általános vagy természetföldrajz
FÖLDRAJZI TUDÁSANYAG FÖLDRAJZI KÉSSÉGEK 

• földrajz, mint tudományág meghatározása és értelmezése 
• földrajz, valamint a természet és társadalom földrajz 

értelmezéséhez és fejlődéséhez leginkább hozzájárult személyek 
felsorolása 

• megmagyarázni és alkalmazni a térképen való orientációs térbeli 
készséget 

• a világűr legfontosabb fogalmainak meghatározása 
• égitestek megkülönböztetése 
• a naprendszer ismertetése, illetve a Föld helyzetének bemutatása 

Naprendszerben
• a Föld alakjának és dimenzióinak felismerése 
• a Föld mozgásának okai és következményeinek magyarázata 
• különböző kalendáriumok felismerése és megnevezése 
• térkép általános fogalmainak meghatározása 
• térkép elemeinek megkülönböztetése és értelmezése 
• földrajzi térkép típusainak megkülönböztetése 
• a földfelszin alapfogalmainak meghatározása 
• Föld és a litoszféra szerkezetének elemzése 
• összekötni a földrajzi korszakokat és a hegységrendszert, illetve 

példával alátámasztani
• meghatározni az endogén mozgásokat, valamint értelmezni 

kialakulásuk okait és következményeit 
• az egzogén (külső) erők hatásainak és a különböző domborzati 

típusok kialakulásának kapcsolata 
• felismerni és összekötni az éghajlati tényezőket és elemeket  
• éghajlati osztályok és típusok Köppen szerinti csoportosítása, 

miként kapcsolhatjuk ösze őket a különböző vegetációs 
közösségekkel 

• a világ tengeri és szárazföldi vízkészlethez kapcsolódó általános 
fogalmak értelmezése

• a tengeri víz összetételének és mozgásának ismertetése 
• a szárazföldi vízkészlet jellemzőinek ismerete  
• a talaj osztályozása és csoportjainak kapcsolata a bioéghajlati 

közösségekkel
• ismertetni a természet-földrajzi jelenségek hatásait a 

gazdasági fejlődésre, a gazdaság szerkezetére, a lakosság és a 
népességváltozás szerkezetére 

• a természeti és társadalmi jelenségek térbeli összehangolása 

• térképek és a különböző típusú földrajzi térképek 
eltérő elemeinek felismerése  

• az eltérő időzóna különbségeinek kiszámítása 
• mérce használata 
• megmagyarázni és alkalmazni a térképen való 

orientációs térbeli készséget 
• vázlat és fényképek segítségével felismerni és 

megnevezni a földfelszin különböző elemeit 
• megnevezni és a képen megmutatni a Föld 

belsejének összetételét  
• képek és fényképek segítségével megnevezni 

és elemezni az általános endogén és egzogén 
folyamatokat és formákat  

• rámutatni vagy felismerni a térképen a különböző 
típusú és formájú domborzatokra és éghajlatra 

• térkép segítségével az óceánok, legfontosabb 
tengerek, tengeri áramlatok, folyók és tavak 
megnevezése

• kapott adatok segítségével az éghajlat elemeinek 
kiszámítása, dijagramok, ábrák és kartogramok 
elemzése, pl.: éghajlati diagrammok, szinoptikus 
térképek 

• a természeti és társadalmi jelenségek térbeli 
összehangolása, valamint földrajzi térképen való 
elhelyezése 
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• a világ tengeri és szárazföldi vízkészlethez kapcsolódó általános 
fogalmak értelmezése

• a tengeri víz összetételének és mozgásának ismertetése 
• a szárazföldi vízkészlet jellemzőinek ismerete  
• a talaj osztályozása és csoportjainak kapcsolata a bioéghajlati 

közösségekkel
• ismertetni a természet-földrajzi jelenségek hatásait a 
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népességváltozás szerkezetére 
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• az eltérő időzóna különbségeinek kiszámítása 
• mérce használata 
• megmagyarázni és alkalmazni a térképen való 
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• megnevezni és a képen megmutatni a Föld 

belsejének összetételét  
• képek és fényképek segítségével megnevezni 

és elemezni az általános endogén és egzogén 
folyamatokat és formákat  

• rámutatni vagy felismerni a térképen a különböző 
típusú és formájú domborzatokra és éghajlatra 

• térkép segítségével az óceánok, legfontosabb 
tengerek, tengeri áramlatok, folyók és tavak 
megnevezése

• kapott adatok segítségével az éghajlat elemeinek 
kiszámítása, dijagramok, ábrák és kartogramok 
elemzése, pl.: éghajlati diagrammok, szinoptikus 
térképek 

• a természeti és társadalmi jelenségek térbeli 
összehangolása, valamint földrajzi térképen való 
elhelyezése 

2.2. Társadalomföldrajz
FÖLDRAJZI TUDÁSANYAG FÖLDRAJZI KÉSSÉGEK 

• általános demográfiai fogalmak meghatározása 
• a lakosság időbeli és térbeli változásának elemzése 
• a Föld népességének letelepedése és a népsűrüségi adatok elemzése 
• a népesség természetes és térbeli vándorlásának elemzése
• a népvándorlás típusainak ismerete  
• a demográfiai átmenet elméletének értelmezése, valamint felismerni 

szakaszait és alszakaszait egyes országok példáján
• a demográfiai szerkezet felismerése, valamint térbeli változásának 

értelmezése  
• a demográfiai és gazdasági fejlődés kapcsolatainak bemutatása 

(példával alátámasztani) 
• népességpolitika típusainak megkülönböztetése (példákkal 

alátámasztani) 
• települések, városok és az urbánus rendszer típusainak felismerése, 

valamint a természeti és társadalmi fejlődés hatásainak bemutatása a 
települések, rurális térségek és a városi régiók fejlődésére és formáira 

• a gazdaságföldrajz alapfogalmainak meghatározása 
• primáris tevékenységek fejlődésének alapvető tényezői 
• a mezőgazdasági termelés formáinak és típúsainak felismerése 
• mezőgazdasági termelés, a halászat és az erdészet szerkezetének, 

jelentőségének, illetve térbeli eloszlásának elemzése 
• a bányászat, az energiaforrások, illetve az ipar szerkezetének és térbeli 

eloszlásának elemzése 
• szekunder tevékenységek jelentősége és fejlődése 
• a nehézipar és a posztindusztriális ágazatok, illetve területei 

elhelyezkedéseik összehasonlítása 
• a tercier és kvaterner tevékenységek jelentősége és fejlődése 
• a közlekedés ágazatainak és típúsainak felsorolása, továbbá ismertetni 

azok jelentőségét 
• elemezni a turizmus fejlődésének alapvető tényezőit, példával 

alátámasztani a legfontosabb turisztikai régiók kapcsán 
• a világkereskedelem alakulásának bemutatása 
• ismertetni a népesség és a lakossági tevékenyégek hatását a 

környezetre, továbbá a környezetvédelmi politikák alapjainak 
bemutatása 

• felvázolni az egyes régiók, államok és kontinensek szociális-gazdasági 
fejlődésére ható természeti és társadalmi tényezők hatásait 

• a tér természeti és társadalmi jellemzőinek összekapcsolása

• a földrajzi térkép segítségével mutassa be a népesség 
letelepedését a Földön 

• a természetes szaporulat kiszámítása, népesség 
térbeli vándorlásának és a népesség általános 
jellemzőinek ismertetése 

• földrajzi térképen felismerni a népvándorlások 
legfontosabb irányait 

• diagrammok, ábrák és tematikus térképek, pl.: 
demográfiai átmenet ábra, korfa, tematikus 
nyelvtérkép elemzése

• földrajzi térképen beazonosítani vagy megnevezni 
különböző országokat és demográfiai szerkezetüket 

• földrajzi térképen, fényképeken vagy rajzokon 
felismerni vagy megnevezni a különböző 
településformákat, rurális térségeket, továbbá a 
különböző településformák, illetve város szerkezetek 
történelmi fejlődésének bemutatása 

• a város térbeli szerkezetének elemzése 
• földrajzi térképen beazonosítani vagy megnevezni 

a mezőgazdasági termelés alapformáit, a 
mezőgazdasági termelés és a világ halkitermelés 
területi eloszlását, illetve a fejlett akvakultúrával 
rendelkező államokat és a Földön megtalálható 
legfontosabb erdészeti területeket

• földrajzi térképen beazonosítani vagy megnevezni 
a különböző energiaforrással, nyersanyagokkal 
rendelkező államokat, valamint a nehézipar és a 
posztindusztriális ágazatok területi elhelyezkedését 

• földrajzi térképen beazonosítani vagy megnevezni a 
fejlett közlekedéssel rendelkező államokat, bemutatni 
a legforgalmasabb folyókat, tavakat és csatornákat, a 
világ legfontosabb szárazföldi és légi kikötőit, illetve a 
legforgalmasabb csővezetékeket 

• földrajzi térképen megnevezni a világ legfontosabb 
turisztikai regióit és a legfontosabb turista 
központokat 

• földrajzi térképen beazonosítani a legrégibb, 
legnagyobb és leghíresebb nemzeti parkokat

• földrajzi térképen bemutatni a tér természeti és 
társadalmi jellemzőinek összekapcsolódását
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2.3. Világ regionális földrajza

FÖLDRAJZI TUDÁSANYAG FÖLDRAJZI KÉSSÉGEK 
• a posztindusztriális korszak jellemzőinek meghatározása, 

azonosságai napjaink jellemzőivel 
• a globalizáció folyamatának elemzése 
• az integráció fokának és típusának megkülönböztetése 
• felsorolni a legfontosabb európai és nemzetközi 

szervezeteket és regionális integrációkat, valamint 
felvázolni a politikai és gazdasági jelentőségüket 

• az Európai Unió szervezeti felépítésének és fejlődésének 
ismertetése 

• a multinacionális vállalat fogalmának értelmezése, példával 
illusztrálni a legismertebb multinacionális vállalatok 
tevékenységét, ismertetni a vállalati forma előnyeit és 
hátrányait  

• a világ regionális különbségeinek térbeli és időbeli 
elemzése 

• bizonyos európai államok (Németország, Franciaország, 
Nagy-Britania és Olaszország) és európán kívüli államok 
(USA, Kanada, Japán, Ausztrália, Ázsiai tigrisek), illetve 
meghatározott nemzetközi befolyással rendelkező államok 
(Oroszország, Kina, Indija) földrajzi sajátosságainak és 
regionális fejlődésének elemzése  

• a társadalmi-gazdasági átmenet folyamatának elemzése 
• Ázsia természetföldrajzi és társadalmi összetettségének 

elemzése 
• Latin-Amerika és Afrika regionális fejlődésének és földrajzi 

sajátosságainak bemutatása 
• a tér természeti és társadalmi tényezőinek összekapcsolása 

• a földrajzi térképen beazonosítani vagy megnevezni az 
európai és nemzetközi szervezetek, illetve regionális 
integrációk tagállamait 

• a földrajzi térképen beazonosítani vagy megnevezni az 
Európai közösség (Európai Unió) tagállamait 

• a földrajzi térképen és grafikonokon beazonosítani 
vagy megnevezni a világ regionális fejlődésének 
egyenlőtlenségeit 

• a földrajzi térképen beazonosítani vagy megnevezni 
a természetföldrajzi és gazdasági régiók, valamint 
demográfiai-gazdasági központokat bizonyos európai 
államok (Németország, Franciaország, Nagy-Britania és 
Olaszország) és európán kívüli államok (USA, Kanada, 
Japán, Ausztrália, Ázsiai tigrisek), illetve meghatározott 
nemzetközi befolyással rendelkező államok (Oroszország, 
Kina, Indija) esetében 

• Ázsia, Latin-Amerika és Afrika természetföldrajzi és 
társadalmi összetettségének elemzése földrajzi térkép 
segítségével 

• a tér természeti és társadalmi tényezőinek összekapcsolása 

GEOGRAFIJA 2012 mad.indd   8 15.3.2012   10:52:13



�

2.4. Horvátország földrajza

FÖLDRAJZI TUDÁSANYAG FÖLDRAJZI KÉSSÉGEK 
• Horvátország földrajzi fekvésének és földrajzi helyzetének elemzése 
• Horvátország fekvése az európai közlekedési hálózat tükrében
• a horvát állam történet földrajzi fejlődésének elemzése, valamint 

szárazföldi és vízi határvonalainak megállapítása
• Horvátország domborzatának kialakulása és fejlődése 
• a domborzat formáinak és típusainak megállapítása, valamint 

gazdasági lehetőségeik kiértékelése
• a domborzat jellemzőinek morfometriai elemzése és hatása a 

lakosságsűrűségre és gazdaságra
• éghajlati tényezők, éghajlati elemek és éghajlati típusok feloszlásának 

megmagyarázása
• a Pannon, Hegyi és Tengermelléki Horvátország területein felismerni és 

összekötni a domborzati, éghajlati, talaji és vegetációs összefüggéseket
• megkülönböztetni a természetvédelmi kategóriákat
• felsorolni, leírni és összehasonlítani a szigorított rezervátumokat, 

nemzeti parkokat és természetvédelmi parkokat
• leírni az Adriai tender természeti és földrajzi jellemzőit és 

természetvédelmi problémáit
• az Adriai tenger példáján megmagyarázni a litoralizáció folyamatát
• ismerni és összehasonlítani a Fekete tenger és az Adriai tenger 

folyóhálózatát
• ismerni Horvátország tavainak térbeli feloszlását, jellemzőit és 

jelentőségét
• megmagyarázni a víztartalékok fontosságát a horvát gazdaságban
• megkülönböztetni és értelmezni a demográfiai szerkezeteket
• gazdaság fejlődési szintjén összefüggést találni a természet és a 

társadalom között
• megmagyarázni a természet és társadalmi fejlődés hatását a 

települések, vidéki tájak és városi régiók formáira és fejlődésére
• leírni a városi hálózat fejlődését és a tér nodális és funkcionális 

szerkezetét
• leírni Horvátország és régiói gazdasági fejletségi fokát és dinamikáját
•  az elsődleges (primér) tevékenységek jelentőségének és fejlődési 

tényezőinek magyarázata
• elemezni a mezőgazdaság, halászat és akvakultúra szerkezetét és 

térbeli elrendezését
• megmagyarázni az erdők, az erdőterületek fajtáit és térbeli 

elrendezését
• megmagyarázni a másodlagos (szekundáris) tevékenységek fejlődését 

és jelentőségét
• elemezni az energiaforrások és az ipar szerkezetét és térbeli 

elrendezését
• megmagyarázni a terciális és kvartális tevékenységek fejlődését és 

jelentőségét
• értékelni a közlekedés formáit és szerepét a gazdaságban
• elemezni a turizmus fejlődési tényezőit Horvátországban
• megmagyarázni Horvátország kapcsolatát Európával és a világgal 

(Horvátország helyzete és szerepe az európai és nemzetközi 
szervezetekben és regionális integrációkban)

• összekötni a tér természeti és társadalmi jellemzőit és térben elhelyezni 
azokat

• a földrajzi térképen beazonosítani és megnevezni a domborzat egyes 
formáináit és típusait 

• a földrajzi térképen megnevezni végpontokat 
• a földrajzi térképen beazonosítani és megnevezni a legfontosabb 

közlekedési irányokat
• a tematikus térképeken történelmi távlatban összehasonlítani Horvátország 

területi elhelyzkedését 
• a térképen időrendi sorrendben beazonosítani a határ szegmensek 

keletkezését 
• a térképen megnevezni az alapvető domborzati egységeket
• elemezni az éghajlati diagramokat és az éghajlati típusok térbeli 

elrendezését
• a térképen megnevezni a szigorított rezervátumokat, nemzeti parkokat 

és természetvédelmi parkokat és felismerni az egyéb természetvédelmi 
kategóriákat

• elemezni az Adriai tender természeti és földrajzi jellemzőit és 
természetvédelmi problémáit

• megnevezni a térképen a Fekete tenger és az Adriai tenger 
folyóhálózatának legfontosabb folyóit és tavait

• grafikonon elemezni a lakosságsűrűség fejlődését, a tematikus térképen 
pedig a népesség eloszlását 

• időben és térben elemezni és megmagyarázni a népesség számbeli 
változását és a népesség sűrűségét Horvátországban és régióiban

 • elemezni a lakosság természetes mozgásának grafikonját Horvátországban
 • kiszámolni a lakosság természetes mozgásának jellemzőit 
 • térben elemezni a térképen Horvátország lakosságának természetes 

mozgását
• a grafikonokon és tematikus térképeken megkülönböztetni és 

megmagyarázni a népföldrajzi szerkezeteket 
• rajzokon és fényképeken felismerni a teleülések formáit, vidéki tájak típusait 

és városi régiók fajtáit
• térképeken megnevezni a makroregionális, regionális és megyei 

központokat
• grafikai ábrázoláson elemezni Horvátország és régiói gazdasági 

fejlődésének fokát és dinamikáját
• grafikonokon és tematikus térképeken elemezni a mezőgazdaság, halászat 

és akvakultúra szerkezetét és térbeli elrendezését
• térképen elemezni az erdőterületek térbeli eloszlását
• megmagyarázni grafikon segítségével a másodlagos (szekundáris) 

tevékenységek fejlődését és jelentőségét
• grafikonokon és tematikus térképeken elemezni az energiaforrások és az 

ipar szerkezetét és térbeli elrendezését
• grafikonokon megmagyarázni a terciális és kvartális tevékenységek 

fejlődését és jelentőségét
• grafikonon értékelni a közlekedés formáit és szerepét a gazdaságban
• a térképen megkülönböztetni a fontosabb turisztikai régiókat és 

megnevezni a legfontosabb központokat
• grafikonon elemezni a külkereskedelem szerkezetét
• összekötni a tér természeti és társadalmi jellemzőit, térben és térképen 

elhelyezni azokat
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 3. A vizsga szerkezete 
A Földrajz vizsga két részből áll.
A vizsga első része az alapvető földrajzból megszerzett 
tudásanyagra, míg a vizsga második része a földrajzi 
késségekre irányul.  
A vizsga 60 feladatot tartalmaz, a megszerezhető 
pontok száma 200.
A vizsga első része 40 feladatot tartalmaz.
A vizsga első részének szerkezetét a 1. számú Táblázat 
mutatja.

Táblázat 1. A vizsga első felének szerkezete

FELADAT TÍPUSA FELADAT 
SZÁMA

PONTOK 
SZÁMA

Feleletválasztós kérdés 16 32

Többváltozós kérdések 8 32
Összekapcsolós 

kérdések 8 32

Szövegpótlós kérdések 8 20
ÖSSZESEN 40 116

A vizsga második része 20 feladatból áll, ami 
szövegpótlós és rövidválaszú kérdéseket tartalmaz.
A vizsga második részének szerkezetét a 2. számú 
Táblázat mutatja.

Táblázat 2. A vizsga első felének szerkezete

FELADAT TÍPUSA FELADAT 
SZÁMA

PONTOK 
SZÁMA

Szövegpótlós és 
rövidválaszú kérdések 20 84

4. A vizsga technikai leírása
4.1. A vizsga időtartama
A földrajz vizsga írásbeli, ami összesen 90 percet tart 
megszakítás nélkül. 
A pontos órarend a Központi érettségi útmutatójában 
jelenik meg és a Vizsgaközpont hálózati oldalán (www.
ncvvo.hr).

4.2. A vizsga menete és válaszadás módja
A vizsgázók borítékban kapják meg a vizsgaanyagot, 
melyben két vizsgafüzet és válaszadó lap található. 
A vizsgázóknak figyelmesen kell elolvasni az 
utasításokat és azokat követni a vizsga alatt. 
Minden feladattípushoz tartozik egy megoldási 
útmutató. Az utasítások figyelmes elolvasása 
fontos mivel azok tartalmazzák a helyes válaszok 
bejelölésének módját. 
A zárt típusú feladatokat (feleletválasztós, 
többváltozós, valamint összekapcsolós feladatok) a 
vizsgázók a felkínált válaszok közül a helyes válasz 
betüjelének megjelölésével végzik a választ jelölő 
betű X-el való ellátásával. Ha a vizsgázó több válasz 
is bejelöl, mint amennyit a feladatban említenek a 
válasza 0 (nulla) pontot ér, attól függetlenül, hogy a 
pontos választ is megjelölte.  
A nyitott típusú feladatokat (rövidválaszú kérdések, 
szövegpótlós kérdések) a vizsgázók a pontos válasz 
beírásával végzik az utasításban meghatározott 
helyen. Ha a vizsgázó elrontja, a rossz válasz 
áthúzásával javíthat. Grafikus segédanyagok és a 
térképek a vizsga szerves részét képzik.  

4.3. Felszerelés
A földrajz vizsga közben kék vagy fekete golyóstoll 
használható.
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5. A pontozás leírása 
A vizsga összpontszáma 200.

5.1. A vizsga első részének pontozása
A vizsga első részében 40 feladat található. 
A feladatok között összesen 16 feleletválasztásos 
feladat található, minden egyes helyes válaszadás 
esetén a vizsgázó 2 pontot kap. A tökéletesen 
megoldott feladatsor esetén a többválaszos 
feladatokból maximum 32 pont érhető el.  
Többváltozós feladatok száma 8. Minden egyes 
helyesen megoldásért 2 pont jár, míg a hibátlanul 
megoldott többváltozós feladat 4 pontot eredményez. 
Hibátlanul megoldott többváltozós feladatsor esetén a 
vizsgázó maximálisan 32 pontot gyűjthet.  
Az összekapcsolós és rendezési kérdések száma 8. 
Minden helyesen kiválasztott rész felelet a 
összekapcsolós feladatoknál 1 pontot eredményez, 
míg a tökéletesen megoldott feladat 4 pontot 
eredményez. Hibátlanul megoldott összekapcsolós 
kérdés sor esetén a vizsgázó maximálisan 36 pontot 
gyűjthet.  
A szövegpótlós és rövidválaszú feladatok száma 8, 
melyek közül 6 feladatra 1-1 megoldás, míg a 
fennmaradó 2 feladatra 2-2 megoldás keresendő a 
vizsgázó által. Minden helyes felelet, vagy részfelelet – 
amennyiben több választ keresünk – 2 pontot 
eredményez. Hibátlanul megoldott szövegpótlós és 
rövidválaszú feladatsor esetén a vizsgázó maximálisan 
20 pontot gyűjthet.  

5.2. A vizsga második részének pontozása 
A vizsga második részében 20 feladat található. 
A szövegpótlós és rövidválaszú feladatok száma 20, 
melyek közül 6 feladatra 1-1 megoldás, 2 feladatra 2-2 

megoldás keresendő, míg a fennmaradó 8 feladatra 3-3 
megoldás keresendő a vizsgázó által. Minden helyes 
felelet, vagy részfelelet – amennyiben több választ 
keresünk – 2 pontot eredményez. 

6. Példák részletes magyarázattal 
Ez a fejezet példákat tartalmaz. Minden példához részletes 
leírás és a kérdés típusának magyarázata tartozik, az 
oktatási célok, amit a feladat ellenőriz, valamint a pontos 
válasz és a pontozás módja. 

6.1. Feleletválasztós kérdések példája 
A feleletválasztós kérdés utasításból (tartalmazza a 
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen típusú 
feladatra, amelyek követik egymást) és alapból (amely a 
feladat feltevését tartalmazza), valamint négy felajánlott 
válaszból áll, amelyek közül csak egy helyes. 

A következő feladatban a négy felajánlott válasz közül 
egyet ki kell választani. A választ X jellel kell jelölni és 
átírni a válaszadó lapra, fekete vagy kék golyóstollal. 
Minden helyes válasz 2 pontot ér. 

A földrajz melyik tudományága foglalkozik a talaj 
tanulmányozásával?
A. népességföldrajz
B. növényföldrajz
C. vízföldrajz
D. pedogeografia

HELYES VÁLASZ: D
OKTATÁSI CÉLOK: földrajz, mint tudomány értelmezése és 
ágazatainak megkülönböztetése
PONTOZÁS: 
2 pont – helyes válasz 
0 pont – rossz válasz vagy több válasz megjelölése 

6.2. Többváltozós kérdések példája
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A többváltozós kérdés utasításból (tartalmazza a 
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen 
típusú feladatra, amelyek követik egymást) és alapból 
(amely a feladat feltevését tartalmazza), valamint öt 
felajánlott válaszból áll, amelyek közül kettő helyes. 

A következő feladatban az öt felajánlott válasz 
közül kettőt ki kell választani. A válaszokat X jellel 
kell jelölni és átírni a válaszadó lapra. Minden 
helyes válasz 2 pontot ér.

Kedvező természeti előfeltételek, amelyek hatással 
vannak a mezőgazdasági termesztésre:
A. termőföld nagysága
B. jégeső, zivatar
C. napsütéses lejtők
D. humuszban gazdag talaj 
E. erős széllökések 

HELYES VÁLASZOK: C, D
OKTATÁSI CÉLOK: primáris tevékenységek 
fejlődésének tényezői
PONTOZÁS: 
4 pont – mindkét válasz helyes 
2 pont – egy válasz helyes 
0 pont – rossz válasz vagy kettőnél több válasz 
megjelölése 

6.3. Összekapcsolós és rendezéses kérdések 
példája 
A összekapcsolós és rendezéses kérdés utasításból 
(tartalmazza a megoldás módját és a leírás közös 
minden ilyen típusú feladatra, amelyek követik 
egymást ), alapból (kérdésből), négy kérdés mezőből 
és öt válasz mezőből.  

A következő feladatban minden sorszámozott 
kérdés mezőhöz ki kell választani a megfelelő 
betűvel ellátott válaszmezőt. A válaszokat X jellel 
kell jelölni és átírni a válaszadó lapra. 

Exogén folyamatokat társítsuk a különböző 
domborzati típusok jellemzőivel.
1. abrázió A. Glaciális felszínformák
2. exaráció B. Karszt
3. folyóvízi erózió C. Partvonalak felszínformái
4. korrázió D. sivatagi felszínformák 
 E. folyók által kialakított   
     felszínforma

HELYES VÁLASZ: 1. C, 2. A, 3. E, 4. D
OKTATÁSI CÉLOK: az egzogén (külső) erők hatásainak 
és a különböző domborzat típusok kialakulásának 
kapcsolata 

PONTOZÁS: 
4 pont – minden válasz helyes 
3 pont – 3 helyes válasz 
2 pont – 2 helyes válasz 
1 pont – 1 helyes válasz 
0 pont – minden válasz rossz és amennyiben egy 
kérdéshez több válasz is meg van jelölve 
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6.4. Szövegpótlós és rövidválaszú kérdés példája 
A szövegpótlós és rövidválaszú kérdéseknél a 
vizsgázónak ki kell egészíteni a mondatot, az előre 
kijelölt helyre a megfelelő fogalom beírásával. A 
mellékelt utasításban fel van tüntetve a megoldás 
módja.

1. Mintafeladat
A következő feladatban pótolni kell a hiányzó 
mondatot a hiányzó fogalom vagy szám beírásával. 
A választ a vizsgafüzetbe kell csak beírni a 
megfelelő helyre. A pontozási mezőt üresen kell 
hagyni!

A 16. század végétől hivatalosan is a _______________
______ naptár van érvényben. 

HELYES VÁLASZ: Gergely
OKTATÁSI CÉLOK: különböző naptárak megnevezése
PONTOZÁS: 
2 pont – helyes válasz
0 pont – nincs válasz vagy a válasz helytelen

2. Mintafeladat
A következő feladatban pótolni kell a hiányzó 
mondatot a hiányzó fogalom vagy szám beírásával. 
A választ a vizsgafüzetbe kell csak beírni a 
megfelelő helyre. A pontozási mezőt üresen kell 
hagyni!

A Föld lapított a __________________ és 
kidomborodó az __________________.

HELYES VÁLASZ: sarkokon, egyenlítőnél 
OKTATÁSI CÉLOK: a Föld formájának és dimenzióinak 
felismerése

PONTOZÁS: 
4 pont – minden válasz helyes 
2 pont – egy helyes válasz
0 pont – nincs válasz vagy a válasz helytelen

3. Mintafeladat
Oldjátok meg a következő feladatot a mellékelt 
térkép segítségével.
A térképen be vannak jelölve a migrácios áramlatok az 
Amerikai Egyesült Államok területén Krisztus idejében. 
Határozzátok meg, hogy melyik a legkorábbi migrációs 
áramlat, melyik napjaink legintenzívebb gazdasági 
migrációja, illetve melyik a kikényszerített migrációs 
áramlat. 
A válaszvonalra írjátok rá a megfelelő számot a 
térképről.
__ legkorábbi migrációs áramlat
__ napjaink legintenzívebb gazdasági migrációja
__ kikényszerített migrációs áramlat

HELYES VÁLASZOK: 1, 4, 2
OKTATÁSI CÉLOK: a földrajzi térképen legfontosabb 
migrációs áramlatok felismerése
PONTOZÁS: 
6 pont – minden válasz helyes
4 pont – két helyes válasz
2 pont – egy helyes válasz
0 pont – nincs válasz vagy a válasz helytelen
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7. A vizsgára való felkészülés 
Az oktatónak a tananyag átadásának folyamatában a 
vizsgázók számára tisztázni kell az oktatási célokat a 
négyéves gimnáziumi tanrend realizálása során. 
Az oktatási célok listája használható a vizsgázó saját 
tudásfelméréséhez. 
A földrajz központi érettségi vizsgára való 
felkészülésének irodalomjegyzéke magába foglal 
minden olyan szakirodalmat, amit a Horvát 
Köztársaság Tudományos, Oktatási, és Sport 
Minisztérium által előírt és ajánlott volt az elmúlt négy 
év során. 

Nagy iskolai atlasz az általános és középiskolák 
számára, Anita Filipčić, Zoran Stiperski, Znanje
Ezen kívül, a sikeres vizsgázás előfeltétele a vizsgázás 
módjának alapos ismerete. 
A vizsgázóknak ezért tanácsoljuk: 
• tanulmányozzák a tananyag listáját és a         
  példafeladatokat
• a mintateszt megoldását.
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