
AZONOSÍTÓ NYOMTATVÁNY

________________________________________________________________________________
A TANULÓ UTÓNEVE, EGYIK SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ UTÓNEVE, A TANULÓ VEZETÉKNEVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA  ___________________________________________________________________

HELYSÉG ___________________________________________________________________

KÖZSÉG ___________________________________________________________________

____________________________________
AZ ÜGYELETES TANÁR ALÁÍRÁSA

A TANULÓ AZONOSÍTÓ SZÁMA

A teszteredmények megtekinthetők a Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs honlapon, az azonosító szám szükséges 
hozzá (a tanuló tíz számjegyű kódja). A beolvasott teszt Pdf-formátumban való letöltéséhez, ahol az érettségi tesztek eredménye érhető 
el, szükséges a teszt egyéni kódjának a beírása.

A tesz egyéni kódja:

Amennyiben a szülőnek/törvényes képviselőnek van hozzáférése a Moj esDnevnik weboldalhoz, vagy hozzáférése van a 
Portal za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs honlaphoz, melyen keresztül beléphet a Moj esDnevnik oldalra, ebben az 
esetben a teszteredményeken kívül hozzáférhet egyéb elektronikus szolgáltatásokhoz: fellebbezhet az érettségi teszteredményét 
illetőleg, a kívánságlistát benyújthatja, valamint elektronikus úton iratkozhat a középiskolába.

Szerb Köztársaság
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI 
MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT

FÖLDRAJZ

A TANULÓ PÉLDÁNYA

320202385649

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ

• A teszt 20 feladatot tartalmaz, a megoldásra szánt idő 120 perc.
• A feladatokat nem kötelező az adott sorrendben kitöltened.
• Munkád során használhatsz grafitceruzát, radírgumit, de számológépet és mobiltelefont nem.
• A végleges válaszodat írd át kéken író golyóstollal.
• Nem ismerjük el a grafitceruzával hagyott, illetve feketén író tollal és törölhető golyóstollal írt válaszokat.
• A lehetséges válaszokat felkínáló feladatokban nem ismerjük el a javított válaszokat.
• Amennyiben a lehetséges válaszok közül a helyes mellett helytelen választ is bejelölsz, 0 pontot kapsz.
• Figyelj arra, hogy a feladatok más-más válaszadást követelnek meg!

• Ne írj semmit a QR kódokra ( ), melyek minden oldalon megtalálhatók.

Egyes feladatokban úgy jelölöd meg a helyes választ, hogy befested a megfelelő köröcskét. Ott, ahol több helyes 
válasz lehetséges, több köröcskét festesz be. Ügyelj arra, hogy a köröcske be legyen festve, ugyanis csak akkor lesz a 
válaszod elfogadva!

• Amennyiben a feladatokkal előbb végzel, add át a tesztet, és csendben hagyd el a termet!

Sok sikert kívánunk!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT
FÖLDRAJZ

ИНТЕРНО

- 1 -

1. Melyik eszközt használjuk pontos tájékozódásra a természetben?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

barométer heliográf GPS-eszköz széliránymutató 
(szélzászló)

2. Fesd be a megfelelő mezőben lévő köröcskéket  oly módon, hogy párosítod a fogalmakat a jelentésével!

Különböző térképek gyűjteménye

A Föld egész felszínének vagy egyes részeinek 
ábrázolása sík lapon

A Föld gömb alakú modellje

földrajzi térkép földgömb földrajzi atlasz

3. Melyik a Naphoz legközelebb álló bolygó?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

Merkúr Föld Mars Neptún

4. Amennyiben az állítás helyes, fesd be a HELYES, amennyiben helytelen, akkor fesd be a HELYTELEN oszlopban lévő
köröcskét!

1. A mérsékelt éghajlati övezetben négy kifejezett évszak van.

2. Az év 355 napból áll.

3. A Föld az Egyenlítő vidékén lapult, a sarkok felett pedig kipúposodik.

HELYES HELYTELEN

5. Fesd be a megfelelő oszlopban lévő köröcskét úgy, hogy párosítod a Föld szféráit a leírásukkal!

A Föld kőzetburka

A Föld légköre

A Föld vízöve

hidroszféra litoszféra atmoszféra

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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10. Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
Mivel ábrázoljuk grafikusan a népesség kor és nemek szerinti összetételét?

piramissal ellipszissel négyzettel rombusszal

9. Fesd be a megfelelő oszlopban lévő köröcskét úgy, hogy párosítod a földrajzi objektumokat a megfelelő
fogalommal!

Boszporusz

Kaukázus

Rajna

hegy tengerszoros folyó

8. Hogy hívják a Déli-Morava völgyében azt a szorost, ahol gyakori a hegyomlás és a talajerózió?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

Sićevói-szoros

Ovčar‒Kablar-hegyszoros

Vaskapu-szoros

Grdelicai-szoros

7. Mi a hegyvidéki nyitott falvak lakosságának alapvető foglalkozása?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

kereskedelem állattenyésztés bányászat építészet

6. Hogy hívják az élve született személyek számát egy bizonyos területen?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

natalitás mortalitás természetes 
szaporodás immigráció

11. Melyik domborzati forma keletkezik a folyók torkolatánál?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

kliff fjord delta cirkuszvölgy

12. Melyik égitesteket nevezzük a bolygók kísérőinek?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

üstökösöket csillagokat holdakat kisbolygókat

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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13. Fesd be a megfelelő mezőben lévő köröcskét úgy, hogy a fogalmat párosítod a jelentésével!

Kúpszerű kiemelkedés, melynek tetején tölcsér alakú nyílás – kráter található.

Magas, meredek partszakasz, amely hullámveréssel keletkezik.

A barlangok mészköves területek mélyében lévő vízszintes folyósók és üregek

kliff barlang vulkán

14. Amennyiben az állítás helyes, fesd be a HELYES, amennyiben helytelen, akkor fesd be a HELYTELEN oszlopban lévő
köröcskét!

1. A pozitív természetes szaporodás a lakosságszám növekedését eredményezi egy
területen.

2. A depopuláció gyors népességszám növekedést jelent.

3. A népességrobbanás jellemző az Európai Unió tagállamaira.

HELYES HELYTELEN

15. A felsorolt hegyek közül melyek tartoznak a Szerb‒Macedón-masszívumhoz?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

Zlatibor, Tara, Golija

Šar-hegység, Paštrik, Koritnik

Kukavica, Dukat, Jastrebac

Stara planina, Ozren, Rtanj 

16. Amennyiben az állítás helyes, fesd be a HELYES, amennyiben helytelen, akkor fesd be a HELYTELEN oszlopban lévő
köröcskét!

1. A katolikus vallás a legelterjedtebb Dél-Amerikában.

2. A monszun szél nagy hatással van Délnyugat-Ázsia éghajlatára.

3. A Pannon-alföld Európában található.

HELYES HELYTELEN

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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17. Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
A Himalája, az Andok, az Alpok és a Prokletije:

lánchegyek, mert a tektonikus lemezek vetődésével keletkeztek; 

röghegyek, mert vulkanikus erupcióval és cunami hatására keletkeztek;

lánchegyek, mert a tektonikus lemezek ütközésével keletkeztek;

röghegyek, mert a tektonikus lemezek egymás melletti elcsúszásával keletkeztek.

20. Fesd be a megfelelő mezőben lévő köröcskét úgy, hogy párosítod a településtípusokat a leírásukkal!

Ideiglenes hegyvidéki települések, ahol állattenyésztéssel 
foglalkoznak.

Ideiglenes települések Vajdaságban, ahol növénytermesztéssel 
foglalkoznak.

Időszakos települések Negotinska krajina vidékén, ahol szőlészettel 
foglalkoznak.

tanyák borházak 
(pimnica)

pásztortanyák 
(katunok)

19. Amennyiben az állítás helyes, fesd be a HELYES, amennyiben helytelen, akkor fesd be a HELYTELEN oszlopban lévő
köröcskét!

1. A közép-európai államokba jelentős számú magasan képzett szakember vándorol
Dél- és Kelet-Európából.

2. Az európai országok természetes szaporodása pozitív.

3. Az európai falvakban kifejezett a deagrárizáció és a depopuláció.

4. Európa népsűrűségére csak a természeti tényezők vannak hatással.

HELYES HELYTELEN

18. Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
Ha Ausztráliába utazol a 2024-es újévvárásra, mit csomagolsz a bőröndödbe?

téli ruhákat és sífelszerelést

őszi kabátot és esernyőt

nyári ruhákat és buvárfelszerelést

tavaszi pólót és tornacipőt a sétához

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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ÜRES OLDAL
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