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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. d) 
Geografie 

 Simulare 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și 
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 
 

I. Tétel (30 pont) 

 
A fenti térkép az I. tétel A-E pontjaira vonatkozik. A térképen az országokat betűk, a 
fővárosokat számok jelölik. 
 

A. Nevezzétek meg: 
1. az I betűvel jelölt országot; 
2. a 4-es számmal jelölt fővárost.                                                                                      4 pont 
                                                                                                          
B. Írjátok a vizsgalapra az alábbi mondatokat kiegészítő helyes válaszokat:: 
1. A 6-os számmal jelölt főváros neve ... 
2. Az E betűvel jelölt ország neve ... 
3. Annak az országnak a neve, amelynek a fővárosát a 15-ös szám jelöli ...                 6 pont 
     
C. Írjátok a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét: 
1. A 7-es számmal jelölt főváros neve:  

a. Bern      b. Koppenhága          c. Prága         d. Bécs                  2 pont 
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2. Hamburg és Bréma kikötők a következő betűvel jelölt ország területén találhatóak:  
a. C   b. D   c. F   d. H        2 pont 

3. A Kárpátok a következő betűvel jelölt ország területén húzódnak:  
a. B   b. F   c. G   d. H         2 pont 

4. A B betűvel jelölt ország neve:  
a. Albánia b. Bosznia-Hercegovina c. Horvátország d. Montenegro      2 pont 

5. A Szajna átfolyik a következő számmal jelölt fővároson: 
a. 1   b. 7   c. 9   d. 10        2 pont 

 

D. Mutassatok be három különbséget a térképen C és D betűkkel jelölt országok éghajlata között. 
1. megjegyzés: A különbségek a következő éghajlati elemek bármelyikére vonatkozhatnak: 
éghajlati tényezők, éghajlattípus, évi/nyári/téli középhőmérsékletek, hőmérsékleti amplitúdó, 
évi/nyári/téli átlagos csapadék, gyakori szelek és más éghajlati jellemzők. 
2. megjegyzés: A teljes pontszám csak abban az esetben adható meg, ha a különbségeket 
összehasonlításként és nem külön-külön írjátok le.  
3. megjegyzés: Nem kötelező az országok megnevezése, hivatkozhattok rájuk az őket jelölő 
betűkkel. 
               6 pont 
E. Mutassatok be egy természeti tényezőt, amely:  
1. kedvezően befolyásolja a szőlőtermesztést, abban az országban, amelynek a fővárosát az 1-es 
szám jelöli.  
2. a J betűvel jelölt országban meghatározza az alacsony népsűrűséget.      4 pont 
 
II. Tétel (30 pont) 

 
A fenti térkép a II. tétel A – E pontjaira vonatkozik. A térképen a betűk domborzati egységeket, 
a számok 1-től 6-ig folyókat, 7-től 12-ig városokat jelölnek. 
 
A. Nevezzétek meg:  
1. a 11-es számmal jelölt várost;  
2. a 2-es számmal jelölt folyót.                                                                                                                                                                      
                                                                                                     4 pont 
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B. Írjátok a vizsgalapra az alábbi mondatokat kiegészítő helyes válaszokat: 
1. Az 1-es számmal jelölt folyó neve ... 
2. A hercíniai (variszkuszi) orogenézis során kialakult hegység található a … betűvel jelölt 
domborzati egység területén.  
3. A 12-es számmal jelölt város neve ...          6 pont 

 
C. Írjátok a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét: 
1. A 9-es számmal jelölt városon áthaladó folyó neve:  

a. Berettyó (Barcău)    b. Fekete-Körös (Crișul Negru)  
c. Sebes-Körös (Crișul Repede)  d. Szamos (Someș)      2 pont 

2. Metángázt termelnek ki a következő betűvel jelölt domborzati egység területén:   
a. A   b. B   c. F   d. H     2 pont 

3. A 10-es számmal jelölt város:  
a. Bákó (Bacău)     b. Jászvásár (Iași) 
c. Karácsonkő (Piatra Neamț)   d. Szucsáva (Suceava)      2 pont 

4. Két szénmedencén is áthalad a következő számmal jelölt folyó:  
a. 3   b. 4   c. 5   d. 6     2 pont 

5. A legnépesebb város, amelyen áthalad az 5-ös számmal jelölt folyó:  
a. Bukarest (București)      b. Bodzavásár (Buzău)      c. Giurgiu d. Slobozia    2 pont 

 

D. Mutassatok be három különbséget a térképen A és D betűkkel jelölt tájegységek domborzata 
között. 
1. megjegyzés: A különbségek a domborzat következő jellemzőire vonatkozhatnak: kialakulási mód, 
kőzettani felépítés, tengerszint feletti magasságok, tagoltság, felszíntípusok, a vonulatok és a 
fontosabb völgyek iránya, a medencék elhelyezkedése és más domborzati jellemzők. 
2. megjegyzés: A teljes pontszám csak abban az esetben adható meg, ha a különbségeket 
összehasonlításként és nem külön-külön írjátok le. 
3. megjegyzés: Nem kötelező a tájegységek megnevezése, hivatkozhattok rájuk az őket jelölő 
betűkkel is. 
               6 pont 
E. 1. Nevezzetek meg két altalajkincset, amelyeket a G betűvel jelölt domborzati egység területén 
bányásznak,  
2. Mutassatok be egy olyan elemet, amely kedvezően befolyásolta a 8-as számmal jelölt város 
fejlődését.                                      4 pont 
 
III. Tétel (30 pont) 
 

Az alábbi grafikus ábra a III. tétel A-B pontjaira vonatkozik és a turisták számának alakulását 
ábrázolja, 2016-2019 között, három európai országban.                                                   Forrás: Eurostat 
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A. Irjátok le:  
1. a turisták számát Franciaországban 2019-ben;  
2. a turisták számát Németországban 2018-ban;  
3. a turisták számát Spanyolországban 2017-ben;  
4. az évet, amikor a turisták száma (összesen) a legnagyobb volt.   4 pont 
 

B. 1. Számítsátok ki a különbséget a turistaszámok tekintetében Németország és Spanyolország 
között, 2019-ben.  
2. Számítsátok ki a különbséget a turistaszámok tekintetében Németország és Franciaország között, 
2016-ban.  
3. Nevezzetek meg két turisztikai térséget vagy objektumot Franciaországból.  6 pont 

 
C. Moldova Köztársaságra vonatkozóan nevezzetek meg: 
1. egy szomszédos államot; 
2. két domborzati egységet; 
3. két folyót; 
4. három várost; 
5. egy éghajlattípust; 
6. egy növényzeti típust. 
            10 pont 
  
D. Az alábbi táblázat négy európai ország autógyártását mutatja, 2012-ben.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        Forrás: ACEA 

 
1. Számítsátok ki a különbséget Franciaország és Románia évi autogyártása között,  
2. Számítsátok ki a különbséget Csehország és Németország 1000 lakosra jutó évi autogyártása 
között,  
3. Nevezzetek meg egy olyan várost Romániából, ahol gépkocsikat gyártanak.  
             6 pont 
 
E. Magyarázzátok meg:  
1. hogy a januári középhőmérséklet a román tengerparton miért nagyobb, mint az ország többi 
részén.  
2. a vasúthálozat alacsony sűrűségét a Skandináv-félszigeten. 
             4 pont 

 

 
 Ország 

 
Autogyártás/év 

 
Autogyártás évente 

/1000 lakos 

Csehország 1.171.774 112 

Franciaország 1.682.814 30 

Németország 5.388.456 69 

Románia 326.556 16 


