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1. állomás:

§ A szövegrészletből keressétek ki a terület 
keletkezésével kapcsolatos megfelelő 
információkat és egészítsétek ki a 
feladatlapot!
Idő Keletkezés

Óidő Sivatagi környezetben keletkezett a balaton-
felvidéki vörös homokkő, Velencei-hegység (gránit)

Középidő Az üledék a lemezmozgások következtében 
gyűrődött és kiemelkedett

Harmadidőszak Rögökre darabolódik a felszín, völgyek és árkok 
keletkeznek. Vulkanikus tevékenység formálta a 

felszínt.

Harmadidőszak 
vége

Bazaltvulkáni tevékenység formálja tovább a 
felszínt.



2. állomás

§ A feladatlapon szereplő kontúrvonalas térképen szereplő 
tájelemeket azonosítsátok be az atlasz segítségével, majd 
nevezzétek is meg őket a feladatlapon!



3. állomás

§ A nemzeti parkok címerei közül melyek fordulnak 
elő a Dunántúli-középhegység területén? 

§ Csak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fordul elő itt



4. állomás

§ A táblázat segítségével azonosítsd be milyen 
kőzetek találhatók előtted! Amint sikerült 
beazonosítani, a térképrészlet segítségével 
keress helyszínt, ahol előfordul a kőzeted!

§ 1. beazonosított kőzet és helyszíne: bazalt vagy 
mészkő (Balaton-felvidék, Bakony) 

§ 2. beazonosított kőzet és helyszíne: bazalt vagy 
mészkő



5. állomás

§ A táblázat segítségével azonosítsd be milyen 
kőzetek találhatók előtted! Amint sikerült 
beazonosítani, a térképrészlet segítségével 
keress helyszínt, ahol előfordul a kőzeted!

§ 1. beazonosított kőzet és helyszíne: 
vöröshomokkő vagy gránit (Bakony, 
Velencei-hegység)

§ 2. beazonosított kőzet és helyszíne: 
vöröshomokkő vagy gránit



6. állomás

§ Milyen folyamat látható az ábrán?

§ Karsztosodás

§ Milyen felszín alatti kincsek jöhetnek létre 
általa? 

§ barlang, cseppkövek

§ Milyen összefüggés van a folyamat és a 
Dunántúli-középhegység vízhálózat sűrűsége 
között? 

§ A karsztosodás miatt kevés a felszíni vízfolyás, 
mert a mészkövön keresztül a felszíni vizek nagy 
része a mélybe szivárog



7. állomás

§ A térképvázlat és a jelmagyarázat segítségével 
állapítsd meg, hogy milyen ásványkincsek 
találhatók a Dunántúli-középhegység területén! 
Válaszaidat rögzítsd a feladatlapon!

Ásványkincs Helyszín

Bauxit Bakony

Mangánérc Bakony

Barnakőszén Vértes

Mészkő Gerecse, Ny-Bakony



8. állomás

1. A térképvázlat és a jelmagyarázat segítségével állapítsd 
meg, hogy milyen ipari tevékenységek folynak a 
Dunántúli-középhegység egyes városaiban! 

a. Veszprém:
a. Tejipar, építőipar, elektromosgép-gyártás, 

édesipar

b. Tatabánya: 
a. gépgyártás

2. Melyik városok nevezhetők regionális központoknak? 
Használd a megválaszoláshoz az atlaszt! Válaszaid 
rögzítsd a feladatlapon!

a. 100 ezer főnél népesebb város: 
a. nincs

b. 50 ezer főnél népesebb város: 

a. Veszprém, Tatabánya



9. állomás

§ A szövegrészletből keressétek ki az időjárással kapcsolatos 
megfelelő információkat és egészítsétek ki a feladatlapot!

Milyen éghajlatok között 
választó?

nedves kontinentális és a száraz 
kontinentális éghajlat között

Évi csapadékmennyiség 600-750 mm

Évi napfénytartam 2000 óra

Naposabb lejtő oldal déli

Uralkodó szélirány északi, északnyugati

Évi középhőmérséklet 9-11°C



10. állomás

vMilyen fajta gyümölcs termesztése dominál a Dunántúli-
középhegység területén a képek alapján? 
vSzőlőtermesztés

vMi készül belőle, amely megadja a térség gazdaságának 
egyik alapját? 
vBor készül belőle. (A Balaton környéke Magyarország 

egyik híres bortermelő vidéke.)

vMilyen kapcsolat van ezen fajta gyümölcs termesztése és 
az időjárási viszonyok között? 

vA szőlőtermesztéshez elengedhetetlen a meleg és a sok 
napsütés. A déli lejtőkön ez adott a napsugarak nagyobb 
beesési hajlásszöge miatt.



11. állomás

§ A képek és az atlasz segítségével írj példákat (3), hogy 
mely területek lehetnek turisztikai célpontok a 
Dunántúli-középhegységben!

1. példa: Hegyestű, bazaltorgonák (Szent György-hegy 
és Badacsony)

2. példa: Tihany: apátság, levendulamezők

3. példa: Tapolcai tavasbarlang



Dunántúli-
középhegység

§ Topográfia gyakorló feladat

§ https://learningapps.org/watch?v=pnyu9q4ck21

§ https://tinyurl.hu/Z8db/

https://learningapps.org/watch?v=pnyu9q4ck21
https://tinyurl.hu/Z8db/

