ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

2020.

KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS
LOGISZTIKAI ISMERETEK
KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA
MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
MINTATÉTEL
1. tétel
Mutassa be Magyarország vízi közlekedésének jellemzőit az alábbiak szerint:
 vízi útjaink;
 kikötők;
 vízi áruforgalmunk földrajzi elemzése!
A tételhez használható segédeszköz: nincs
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1. tétel
Mutassa be Magyarország vízi közlekedésének jellemzőit az alábbiak szerint:
 vízi útjaink;
 kikötők;
 vízi áruforgalmunk földrajzi elemzése!
ÉRTÉKELŐ TÁBLÁTAT
Szempontok, kompetenciák
A tétel tartalmának megértése, a felelet felépítése, előadásmódja
A vizsgázó a feladatot megértette és bemutatta Magyarország
vízi közlekedésének jellemzőit, lényegét.(3 pont)
Feleletét végigkísérte a vízi közlekedési földrajz következetes,
egymásra épülő, lényegre törő bemutatása.(2 pont)
Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása, a
tétellel kapcsolatos központi ismeretek kiemelése, tények,
jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázata,
összefüggések problémaközpontú bemutatása
Hajózható vízi útjaink
Hazánknak a vízi utakat tekintve kedvező adottságai
vannak.
Víziút-hálózatunk
megfelelő
szervezéssel
és
ipartelepítési politikával a tömegáruk szállításában sokkal
nagyobb teljesítményekre képes, mint a jelenlegi.(2 pont)
Sajnos, kikötőink állapota (néhány kivételtől eltekintve)
elhanyagolt.(1 pont)
Fontos feladat, hogy ezeket lehetőségeket kihasználjuk,
fejlesszék a kikötőhálózatot.(1 pont)
Fontos feladat a dunai nemzetközi vízi út fejlesztése,
biztosítva ezzel a 2,5 m merülésű hajóknak az év 300 napján
korlátozás nélküli közlekedését.(2 pont)
Hazánk természetes és mesterséges hajózható víziúthálózatának hossza összesen mintegy 1700 km.(2 pont)
Az év nagy részében hajózható vízi útjaink a következők:
a Duna főága, (417 km), győri Duna-ág, a szentendrei Duna-ág, a
soroksári Duna-ág, a Tisza, a Bodrog, a Körösök (Kettős- és
Hármas-Körös), a Dráva, a Sió, a Balaton.(4 pont)
Valamennyi folyónk közvetlenül vagy közvetve a Dunába
ömlik. A Duna teljes hossza 2850 km, ebből a hajózható hossz
2588 km.(2 pont)
Magyarország hajózása szempontjából a Dunának van
kiemelkedő szerepe. (1 pont)
A folyó Rajkától Szobig természetes határt képez
Szlovákia felé.(2 pont)
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Elérhető
pontszám

5 pont

40 pont
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A víz szélessége Dévénytől Gönyűig átlagosan 300-400,
Gönyűtől Budapestig 400, Budapesttől Mohácsig 600 m. A
medermélység 4-8 m. A vízfolyás sebessége 3,2 és 7,2 km/h
között változik.(4 pont)
A hajózási idény a Dunán általában március elejétől
december közepéig tart. (1 pont)
Legfontosabb hazai kikötőnk és hajóállomások
Dunai kikötők (4 pont)
Tiszai kikötők (3 pont)
Vízi áruforgalmunk földrajzi elemzése
A Dunának, mint nemzetközi vízi útnak a forgalma a
magyar és az idegen hajók forgalmából tevődik össze. (1 pont)
A vízen szállított áruk zöme, mintegy 85%-a tömegáru,
főként a bányászati és ipari termékek. (1 pont)
Budapest jelentősége a vízi fogalomban is kiemelkedő. A
több medencéből álló Csepeli Szabadkikötőnek megfelelő vasúti
vágányhálózata,
raktárai,
átrakóberendezése,
kiépített
rakodóterei, konténerterminálja is van. Kirakási, átrakási,
tárolási, raktározási és vámügyintézési feladatokat is ellát. Az
egész kikötőnek speditőri (szállítmányozói) szolgálata van.
Jelentős a gabona-, szén-, vasérc- a darabáru és a vasáru
forgalma.(3 pont)
A többi dunai kikötő forgalma már sokkal egyoldalúbb,
egy-két termékből áll döntő része.(1 pont)
A Tiszán főleg követ, kavicsot, fát és műtrágyát
szállítanak. Szolnok, Csongrád és Szeged kikötője is elsősorban
erre van berendezkedve.(2 pont)
Behozatali és kiviteli áruink szempontjából a Duna
legfontosabb kikötői (3 pont)
Szaknyelv alkalmazása
A vizsgázó használja előadásában a téma alapvető fogalmait,
szakkifejezéseit. A szakmai fogalmakat jelentésüknek
megfelelően alkalmazza. A szöveg gördülékeny, a mondatok
világosak és egyértelműek. Egész mondatokban, szabatosan,
folyamatosan fejti ki a gondolatait, ismerteti az ok-okozati
összefüggéseket. A szakkifejezések helyes használata, a magyar
nyelv szabályainak megfelelő szabatos stílus, az önálló,
összefüggő előadásmód jellemzi. A tanuló megállapításai több
szempontúak, árnyalt elemzőkészségről tanúskodnak.
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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5 pont

50 pont

