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1. feladat
2 pont
(Szöveg kiegészítése)
Egészítse ki a mondatot a helyes befejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre!
Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az
államszervezet demokratikus működése felett.
2. feladat
1 pont
(Szöveg kiegészítése)
Témakör: Közlekedési földrajz, A vasúti közlekedés, Legyen képes bemutatni Magyarország
vasúthálózatát, a vasúti fővonalakat, elágazásokat.
Egészítse ki a mondatot a helyes elágazó vonal megfelelő helyre történő beírásával! A
lehetőségek, melyek közül választhat a mondat alatt szerepelnek. Megoldását írja a
kipontozott részre!
A Budapest – Sátoraljaújhely vasúti fővonalról elágazik a Szerencs – Hidasnémeti vonal.
Szerencs – Hidasnémeti, Püspökladány – Biharkeresztes, Pusztaszabolcs – Dunaújváros – Paks
3. feladat
(Feleletválasztás)
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét!

1 pont

a) A Budapest és Murakeresztúr közötti vasúti fővonal érinti Székesfehérvár
állomást.
b) A Budapest és Murakeresztúr közötti vasúti fővonal érinti Szolnok állomást.
c) A Budapest és Sátoraljaújhely közötti vasúti fővonal érinti Tatabánya állomást.
4. feladat
1 pont
(Igaz-hamis állítások megjelölése)
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be!
A helyi autóbusz-állomások fő jellemzője, hogy utasforgalmi létesítményeik nincsenek.
Igaz
Hamis
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5. feladat
2 pont
(Párosítás)
Az alábbiakban két közlekedéstörténeti esemény leírását látja. Válassza ki az alatta található
listáról a hozzájuk tartozó helyes évszámot! A megfelelő betűjelet írja az esemény utáni
vonalra!
A menetrendszerű gőzhajó-közlekedés beindulása az Atlanti-óceánon.

b

A Valtellina-vonal villamosítása Kandó Kálmán tervei alapján.

c

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1847
1838
1902
1846
1912
1888

6. feladat
(Ismertetés)
Ismertesse a közúti fuvarlevél alap-, illetve egyéb funkcióit!

5 pont

A fuvarlevél alapfunkciója, hogy bizonyítja a fuvarozási szerződés meglétét, 1 pont
illetve, hogy igazolja a küldemény átvételét.
1 pont
Tartalmazza a fuvarozó és a fuvaroztató esetleges megjegyzéseit, kéréseit, utasításait,
1 pont
naplóként szolgál a fuvarozás során, tehát végigkíséri a küldeményt az egész
árutovábbítás alatt,
1 pont
valamint alapadatokat szolgáltat a fuvardíj kiszámításához.
1 pont

7. feladat
(Fogalom meghatározás)
Határozza meg vonalhajózás jelentését, fogalmát!
Vonalhajózás:
A tengerhajók előre rögzített útvonalon,
menetrend szerint,
meghatározott kikötő-érintési sorrenddel közlekednek,
a fuvardíj előre számítható.
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8. feladat
(Felsorolás)
Soroljon fel az II. számú Helsinki folyosó által érintett országokat!

4 pont

Németország
Lengyelország
Fehéroroszország
Oroszország

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

9. feladat
5 pont
(Folyamatleírás)
Állítsa sorrendbe a piackutatás általános folyamatának lépéseit a kifejezések elé a megfelelő
sorszámok beírásával!
4 Eredmények elemzése, összegzése.
3 Vizsgálat végrehajtása, adatgyűjtés.
5 Adatok, eredmények közlése, megállapítások, javaslatok.
1 Probléma meghatározása, megfogalmazása.
2 Kutatástervezés, kutatási terv elkészítése.
10. feladat
9 pont
(Egyszerűbb számolási feladat)
Egy utas Körösladány, téglagyár autóbusz megállóhelyről, Békéscsaba, Szeberényi tér
megállóhelyre szeretne utazni, majd vissza. Szombaton a legelső járattal szeretne indulni,
majd ugyanezen a napon 11 óra és 16 óra között szeretne visszaérni. Adjon utazási
információt a segédtáblázat kitöltésével!
oda út: Körösladány – Békéscsaba
vonalszám járatszám indul
4813

934

7:12

érkezik
8:12

visszaút: Békéscsaba – Körösladány

kilométer járatszám indul
42,5

Minden helyesen kitöltött rovat egy pontot ér.
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925

14:05

érkezik kilométer
15:01

41,2
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