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Magyarázó jegyzet 
A földrajz felvételi vizsga írásbeli vizsgadolgozat formájában kerül lebonyolításra, 

amelynek célja a tantárgyi tudás komplex ellenőrzése az Ukrajna általános iskolái számára 
hatályos földrajztanterv követelményeinek megfelelően. 

A tesztfeladatok az alábbi módszertani kiadvány alapján lettek összeállítva: «Підсумкові 
контрольні роботи з географії. 9 клас» („Földrajzi feladatgyűjtemény”) – Андрій 
Кузишин, Оксана Заячук – Тернопіль: Підручники і посібники, 2020 р.) 

A „Földrajzi feladatgyűjtemény” a 6. osztályos „Földrajz. Általános földrajz”, a 
7. osztályos „Földrajz. Kontinensek és óceánok”, a 8. osztályos „Ukrajna és a világ” és a 
9. osztályos „Ukrajna és a világgazdaság” iskolai tantárgy tantervi követelményeit öleli fel.  

A feladatgyűjteményben 11 változat található. Mindegyik változat 36 különböző típusú és 
nehézségű kérdést tartalmaz, többek között egyszeres választást, párosítást, valamint hét 
felelet-változatból a három helyes kiválasztását. A tesztkérdéseken kívül mindegyik változat 
tartalmaz három esszé jellegű feladatot, számítási feladatokat és egy vázlattérképes feladatot 
is. 

Az összegző munka írása közben nem engedélyezett sem az atlasz, sem egyéb térképi 
forrásanyagok használata. 

Tehát, mindegyik változat 36 feladatot tartalmaz, amelyek megoldására 90 perc áll 
rendelkezésre. 

• Az egyszeres választást (változatonként 20; 1–20. feladatok) a földrajzi fogalmak, 
kifejezések, az információs forrásokkal való munka, a lényegkiemelő képesség 
értékelésére használják. Az ilyen típusú feladatokban 4 válaszlehetőség van felajánlva, 
amelyek közül csak 1 helyes. A feladat akkor van helyesen megoldva, ha a feleletek 
űrlapján csak egy válasz van feltüntetve. Ha kettő vagy több válasz van feltüntetve 
(még ha közöttük található is a helyes felelet), vagy egy sincs megjelölve, a feladat 
helytelenül megoldottnak minősül. A helyes felelet mindegyik hasonló feladat esetében 
1 pontot ér. (összesen 20 pont szerezhető) 

• A párosítási tesztfeladatok (változatonként 5; 21–25. feladatok) a földrajzi objektumok 
valamely régióhoz, jelenséghez, folyamathoz, geoszférához, népcsoporthoz, gazdasági 
ágazathoz stb. való tartozása meghatározásának képességét értékelik. Ezek a feladatok 
magukba foglalják az egymással kapcsolatos meghatározások, jelenségek, folyamatok 
kiválasztását, a közöttük lévő logikai kapcsolatok feltárását. Ha a feleletek űrlapján 
mindegyik helyes szám- és betűkombináció fel van tüntetve, a feladat 4 pontot ér. Egy 
helyes felelet esetén 1, kettő esetén 2, három esetén pedig 3 pont adható feladatonként. 
Maximálisan a két feladatara 20 pont adható. 

• A hét feleletet tartalmazó tesztfeladatokban (változatonként 4; 26–29. feladatok) a hét 
között három helyes felelet van. A feladat akkor tekinthető megoldottnak, ha a 
jelentkező helyesen választotta ki és írta be a táblázatba a feleleteket. A feladat 
maximális pontszáma – 3 pont. Összesen a két feladattal 12 pont szerezhető. Minden 
helyes válasz értéke 1 pont. Ha a bejelöltek között nincs helyes válasz, akkor a feladat 
pontszáma 0. A számok beírási sorrendjének nincs jelentősége. 

• Nyílt típusú (esszé jellegű) feladatok (változatonként 3; 30-32. feladatok) kifejtéséért 
feladatonként 6 pont , összesen 18 pont adható. Az esszéfeladatokra adott mindegyik 
válasznak kimerítőnek, logikusan, következetesen felépítettnek kell lennie. 

• Számítási feladatok (változatonként 3; 33-35. feladatok) teljes matematikai számítást 
kell, hogy tartalmazzanak, a feladat végén felelettel. A feladatok megoldásáért 3-3 
pont adható (összesen 18 pont). A számításnak és a feleletnek hibátlannak kell lennie  

• A vázlattérképes feladatoknál (változatonként 1; 35. feladat) különféle földrajzi 
információk meghatározott feltételek szerinti térképi feltüntetése, valamint 



jelmagyarázat szerkesztése van előirányozva. A térképi megírások és a jelmagyarázat 
készítése ugyanolyan színű tollal történik, mint amilyet a jelentkező a teszt kitöltéséhez 
is használt. A helyesen elvégzett vázlattérképes feladatért 10 pont jár. 

 
A teszt során maximálisan elérhető pontszám 100 pont. A végső pontszám a helyes 

feleletek számától, valamint az esszé jellegű feladatok és a vázlattérképes munka 
kidolgozásának minőségétől függ. 

A megszerzett pontszámok érdemjegyekké történő konvertálására az alábbi skálát 
javasoljuk: 

A megszerzett pontszámoknak megfelelő érdemjegyek a 12 pontos skálán 

Pont 0–9 10–18 19–27 28–35 36–43 44–51 52–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–100 

Érdemjegy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 


