
1. A földfelszín hány százalékát borítja víz?    % 

2. Egynek nincs párja. A többi meghatározás elé írd a megfelelő betűjelet! 

  A felszíni környezet évi középhőmérsékleténél melegebb víz. 

  A folyómeder keresztmetszetén egységnyi idő alatt átfolyó vízmennyiség. 

  A legfelső vízzáró réteg felett, a talajban található víz. 

  A tengervíz ritmikus emelkedése és süllyedése. 

  A tengervíz szintjének kb. 6 óránként bekövetkező emelkedése, ill. süllyedése. 

  A tengervíz tartósan egy irányba haladó mozgása. 

  A vízszint magassága a folyómederben. 

  Az a terület, ahonnan egy főfolyó összegyűjti a vizét. 

  Egy adott terület vízfolyásainak összessége. 

  Folyókanyarulatok lefűzésével/levágásával keletkező tó. 

  Folyóvizek szintjének ingadozása. (A vízállás, ill. a vízhozam változása.) 

  Gyógyhatású felszín alatti víz. 

  Hegyekben, a sziklák repedéseiben, apró réseiben összegyűlő víz. 

  Jég által szállított törmelék. 

  Két folyó vízgyűjtő területét elválasztó képzeletbeli vonal. 

  Két vízzáró réteg között elhelyezkedő felszín alatti víz. 

  Magashegységek völgyeiben nagyon lassan lefele csúszó „jégfolyó”. 

  Mészkőhegységekben lévő résvíz. 

  Minden oldalról zárt mélyedést kitöltő, nyílt felületű állóvíz. 

  Oldott ásványi anyagokban gazdag víz. 

A) hullámzás B) tengeráramlás C) tengerjárás (ár-apály) 

D) vízgyűjtő terület E) vízválasztó F) vízhálózat 

G) vízállás H) vízjárás I) vízhozam 

J) hordalékszállítás K) morotva L) tó 

M) talajvíz N) rétegvíz O) résvíz 

P) ásványvíz R) gyógyvíz S) hévíz (termálvíz) 

T) karsztvíz U) gleccser V) moréna 

3. Hasonlítsd össze az óceánokat és tengereket a megadott szempontok alapján! 

 ÓCEÁNOK 
TENGEREK 

peremtengerek beltengerek 

Kiterjedésük [kisebb/nagyobb]   

Mélységük [mélyebb/sekélyebb]    

Sótartalmuk [hasonló/különböző]    

Van-e saját medencéjük?    

Van-e saját áramlásrendszerük?    

Írj mindegyikre egy-egy példát!    

 

4. Nevezd meg az óceánokat nagyság szerinti sorrendben! 

1.   2.   3.   4.   5.   



5. Hány fokon fagy be a tengervíz?    °C 

Mekkora a tengervíz átlagos sótartalma?    ‰ (ezrelék) 

6. Egészítsd ki a mondatokat! 

A víz fajhője (hőtároló képessége)    .     [alacsony/magas] 

A tengervíz     lassan melegszik fel,     pedig lassan hűl le.     [nyáron/télen] 

A tengervíz nyáron     a környező szárazföldeket.     [fűti/hűti] 

A tengervíz télen     a környező szárazföldeket.     [fűti/hűti] 

7. Melyik hullámjelenséghez köthetők a következő fogalmak? 

bukóhullám, tajték:    

lagúna, parti dűne, turzás:    

abráziós fülke, leomló partfal, pusztuló sziklatorony:    

8. Milyen felszínformáló munkát végez a hullámzás az alábbi helyeken? 

Sekély vizű, lapos tengerpartokon:    

Mély vizű, meredek tengerpartokon:    

9. Milyen víz oldja a mészkövet?    

Milyen víz építi a cseppköveket?    

10. Nevezd meg az ábrán jelölt karsztos fogalmakat!  

A)     (tölcsér alakú nyílás, ami elnyeli a karsztvizet) 

B)     (tál alakú mélyedések a felszínen) 

C)     (oldással létrejött forma a hegy belsejében) 

D)   cseppkő (az ábrán jelölt cseppkőtípus) 

E)   cseppkő (az ábrán jelölt cseppkőtípus) 

F)  cseppkő   (az ábrán jelölt cseppkőtípus) 

G)     (állóvíz a barlangban) 

H)     (folyóvíz a barlangban) 

J)     (nyílás a hegy oldalában, ahonnan víz fakad) 

A (üreg) 

J 

 

B 
C 
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11. Hogyan szállítja a folyóvíz a különböző hordalékokat? Kösd össze a megfelelő párokat! 

 sziklákat  ● ○  görgeti, vonszolja 

 kavicsokat  ● ○  lebegteti 

 homok-, agyag- és iszapszemcséket  ● ○  ugráltatja 

12. Melyik betűre hasonlít a bevágódó folyóvölgyek keresztmetszete?    

13. Milyen felszínformáló munkát végez a víz az alábbi helyeken? 

Bevágódó (felső szakasz jellegű) folyószakaszokon:    

Oldalazó (közép szakasz jellegű) folyószakaszokon:      

Feltöltő (alsó szakasz jellegű) folyószakaszokon:    

Folyókanyarulatok külső ívén:    

Folyókanyarulatok belső ívén:    

Deltatorkolatoknál:    

Tölcsértorkolatoknál:    

14. Milyen folyótorkolatot ábrázol az „A” rajz?    

Írj példát ilyen torkolatú folyóra!   -folyó 

15. Milyen folyótorkolatot ábrázol a „B” rajz?    

Írj példát ilyen torkolatú folyóra!   -folyó 

16. Hogyan keletkeznek a tómedencék? Kösd össze a megfelelő párokat! 

 dolinató és barlangi tó  ● ○  egykori tengeröblökből marat vissza 

 elgátolt tó  ● ○  emberek hozzák létre 

 forrástó  ● ○  forrásvíz alakítja ki a forrás feletti mélyedésben 

 jégvájta tó  ● ○  hegyomlás, földcsuszamlás hozza létre 

 krátertó  ● ○  jég által lerakott törmelékgátak között alakul ki 

 maradványtó  ● ○  jégkorszak után visszahúzódó jég alakította ki 

 mesterséges tó  ● ○  karsztosodás hozza létre 

 morénató  ● ○  lefolyástalan területeken összegyűlő folyóvíz hozza létre 

 morotvató  ● ○  levágott/lefűzött folyókanyarból keletkezik  

 szélfújta szikes tó  ● ○  magashegységekben a jég hozta létre 

 tektonikus tó  ● ○  süllyedéssel, vetődéssel keletkezik 

 tengerszem  ● ○  szél hozza létre 

 végtó  ● ○  vulkáni működés v. meteorit-becsapódás nyomán alakul ki 

17. Hogyan pusztulnak a tavak? Sorold fel a feltöltődés egyes fázisait! 

Tó   →    →    →   

18. Melyik betűre hasonlít a gleccservölgyek keresztmetszete?    

Írj példát jégsapkás magashegységre! (Hegység! Nem hegycsúcs!)    

Írj példát jégtakaróval borított sarkvidéki területre!    
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óceán 

A 

B

A 



M E G O L D Á S O K  

 

1.) 71 % 

2.) S   I   M   A   C   B   G   D   F   K   H   R   O   V   E   N   U   T   L   P 

3.) Kiterjedés: Ó: nagyobb T: kisebb 

Mélység: Ó: mélyebb Pt: sekélyebb Bt: mélyebb 

Sótartalom: Ó: hasonló Pt: különböző Bt: különböző 

Saját medence: Ó: van Pt: nincs Bt: van 

Áramlásrendszer: Ó: van Pt: nincs Bt: nincs 

Pl.: Ó: Csendes-ó., Atlanti-ó., Indiai-ó., Déli-ó., Jeges-ó.  

Pt: Északi-t., Norvég-t., Barents-t., Kara-t., Laptyev-t., Kelet-szibériai-t., Bering-t., Ohotszki-t., Japán-

t., Kelet-kínai-t., Dél-kínai-t., Arab-t., Tasman-t., stb. 

Bt: Földközi-t., Fekete-t., Vörös-t., Balti-t., stb. 

4.) Cendes-ó., Atlanti-ó., Indiai-ó., Déli-ó., Jeges-ó. 

5.) - 2 °C,   35 ‰ (ezrelék) 

6.) (fajhője) magas   /   nyáron (lassan melegszik fel)   /   télen (lassan hűl le)   /   (nyáron) hűti   /   (télen) fűti 

7.) hullámtarajozás   /   hullámmorajlás   /   hullámtörés 

8.) épít   /   rombol (pusztít) 

9.) savas víz old   /   meszes víz épít 

10.) A) víznyelő;   B) dolina v. töbör;   C) barlang;   D) állócseppkő;   E) függőcseppkő;   F) cseppkőoszlop;   

G) barlangi tó;   H) barlangi patak;   J) (karszt)forrás 

11.)  sziklákat  ● ○  görgeti, vonszolja 

 kavicsokat  ● ○  lebegteti 

 homok-, agyag- és iszapszemcséket  ● ○  ugráltatja 

12.) „V” keresztmetszetű 

13.) Bevágódó: rombol (pusztít);   Oldalazó: rombol (pusztít) és épít is;   Feltöltő: épít; 

Külső ív: rombol (pusztít);   Belső ív: épít;   Delta: épít;   Tölcsér: rombol 

14.) A = deltatorkolat;   pl.: Nílus, Duna, Mississippi, Volga, Rhône, Pó, Gangesz, Léna, Niger… 

15.) B = tölcsértorkolat;   pl.: Temze, Szajna, Elba, Ob, Jenyiszej, Kongó, Szent Lőrinc-f., Amazonas, Paraná… 

16.)  dolinató és barlangi tó  ● ○  egykori tengeröblökből marat vissza 

 elgátolt tó  ● ○  emberek hozzák létre 

 forrástó  ● ○  forrásvíz alakítja ki a forrás feletti mélyedésben 

 jégvájta tó  ● ○  hegyomlás, földcsuszamlás hozza létre 

 krátertó  ● ○  jég által lerakott törmelékgátak között alakul ki 

 maradványtó  ● ○  jégkorszak után visszahúzódó jég alakította ki 

 mesterséges tó  ● ○  karsztosodás hozza létre 

 morénató  ● ○  lefolyástalan területeken összegyűlő folyóvíz hozza létre 

 morotvató  ● ○  levágott/lefűzött folyókanyarból keletkezik  

 szélfújta szikes tó  ● ○  magashegységekben a jég hozta létre 

 tektonikus tó  ● ○  süllyedéssel, vetődéssel keletkezik 

 tengerszem  ● ○  szél hozza létre 

 végtó  ● ○  vulkáni működés v. meteorit-becsapódás nyomán alakul ki 

17.) (Tó →)  fertő  →  mocsár  →  láp 

18.) U;     jégsapka pl. Himalája, Alpok, Andok, Kaukázus…;     jégtakaró pl.: Antarktika, Grönland, Izland… 


