
Folyóvizek
„Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Oceánba.” (Ady)



Játék – KVÍZ – „legek”
1. Melyik a Föld leghosszabb folyója?

a) Nílus
b) Amazonas
c) Jangce

2. Melyik a Föld legbővizűbb folyója?
a) Amazonas
b) Kongó
c) Mississippi

3. Melyik Európa leghosszabb folyója?
a) Duna
b) Volga
c) Rajna



+ Melyik kontinensen található 
a Föld legmagasabb vízesése? 
(979 m magas)

a) Észak-Amerika
b) Dél-Amerika
c) Európa
d) Ázsia
e) Afrika
f) Ausztrália és Óceánia
g) Antarktisz



Játék – KVÍZ – „legek” - MEGOLDÁS
1. Melyik a Föld leghosszabb folyója?

a) Nílus
b) Amazonas
c) Jangce

2. Melyik a Föld legbővizűbb folyója?
a) Amazonas
b) Kongó
c) Mississippi

3. Melyik Európa leghosszabb folyója?
a) Duna
b) Volga
c) Rajna

Amazonas 6992 km

Amazonas 184 000 m3/s
Duna 2350 m³/s (Budapest)

Volga 3530 km



+ Melyik kontinensen található 
a Föld legmagasabb vízesése? 
(979 m magas)

a) Észak-Amerika
b) Dél-Amerika
c) Európa
d) Ázsia
e) Afrika
f) Ausztrália és Óceánia
g) Antarktisz

Angel vízesés 
(Venezuela)



Honnan hova?
• Fentről lefele
• Forrástól 

– Felszínre bukkanó forrás
– Csapadékvíz
– Olvadékvíz

• Világtengerig
– Óceán
– Tenger
VAGY
– folyó
– Belső lefolyású területek
Pl.: 

Csád-tó környéke
Turáni-alföld



Miből áll?
• Fő-és mellékfolyók
• Vízgyűjtő terület: ahonnan a folyó 
az összes felszíni és felszín alatti 
vizet összegyűjti és levezeti
• Vízválasztó vonal: A vízgyűjtő
területeket elválasztó vonal





Vízhozam
• Folyók keresztmetszetén 1 másodperc alatt áthaladó 
vízmennyiség

10x3x1 = 30 m³/s

10x9x2 = 180 m³/s



Vízállás
„41 cm az új negatív rekord Budapesten
Budapestnél eddig 51 centiméter volt a valaha mért 
legalacsonyabb vízállás, amelyet 1947. november 6-án 
regisztráltak. Ezt szárnyalta túl a szerdán mért 41 cm-es 
érték - olvasható az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság sajtóközleményében.” (2018. Időkép.hu)



Torkolatok
Delta

• Nílus

• Duna
• Amazonas

Tölcsér
• Szt. Lőrinc-folyó

• La Plata
• Elba



Elba

Duna



Folyók felszínformálása

Mitől függ a folyó 
munkavégző képessége 
ereje? 

• vízhozam 
• mederesés  
• sebesség



Szakaszjellegek
1. Bevágódó (felső)
2. Oldalazó (közép)
3. Feltöltő (alsó)



Grand Canyon

1.

https://www.ed
umedia-
sciences.com/e
n/media/126-
erosion-v-
shaped-valley

https://www.edumedia-sciences.com/en/media/126-erosion-v-shaped-valley


„Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.
A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.”

(Petőfi)
https://www.google.com/maps/place/T%C3%BAr/@48.0858592,22.69908
17,12z/data=!4m5!3m4!1s0x473841d51d23072f:0x75940f50afa56305!8m2!
3d48.0201441!4d22.7697796

2.

https://www.google.com/maps/place/T%C3%BAr/@48.0858592,22.6990817,12z/data=!4m5!3m4!1s0x473841d51d23072f:0x75940f50afa56305!8m2!3d48.0201441!4d22.7697796


3.

Amazonas folyó torkolata



3.

https://learningapps.
org/display?v=puf97h
uhj21

https://learningapps.org/display?v=puf97huhj21


Folyók felszínformálása

alföldek nagy része folyami 
feltöltődéssel jöttek létre



„Mint az őrült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bőgve törte át a gátot,
El akarta nyelni a világot!”


