
Tantárgy: természetismeret 

Osztály: 6.a 

Az óra témája: Hogyan tájékozódunk a földgömbön? - gyakorlás 

Időpont: 04.24. péntek 

 

Feladatok: 

1. Házi feladat ellenőrzése: Javítsátok ki a hibákat! 

Munkafüzet 91. oldal 5. feladat 

 Hosszúsági körök Szélességi körök 

Irányuk  észak-dél irányúak nyugat-kelet irányúak 

Nagyságuk egyenlő hosszúak sarkok felé egyre kisebbek 

Egymáshoz viszonyított 

helyzetük 
a Föld sarkpontjain 

metszik egymást 
egymással párhuzamosak 

Számozásuk 
keleti hosszúság 0°-180°-ig, 

nyugat hosszúság 0°-180°-

ig 

északi szélesség 0°-90°-ig, 

déli szélesség 0°-90°-ig 

Földrajzi hely 

meghatározásához használt 

rövidítése 
h.k. sz.k. 

 

2. Most önállóan kell dolgoznotok, de bárki segíthet otthon, aki tud. 

Ha van atlaszotok, vegyétek elő. 

 

Nyissátok ki a munkafüzetet a 91. oldalon! 

Olvassátok el figyelmesen az 1. feladatot! Nézzétek meg alaposan a hozzá tartozó ábrát! 

 

Oldjátok meg a 2. feladatot! 

Tudom, hogy az atlaszok az iskolában vannak, de próbálok képekkel segíteni. 

https://terkep-center.hu/A-Fold-domborzati-es-politikai-terkepe-2-oldalas-F 

 

https://terkep-center.hu/A-Fold-domborzati-es-politikai-terkepe-2-oldalas-F


Pirossal berajzoltam az Egyenlítőt és a rá merőleges egyenest. Így 4 részre osztottam a Földet 

úgy, mint az 1. feladat ábrája. 

A keresett kontinens a jobb alsó negyedben található. 

Kékkel berajzoltam a nevezetes szélességi kört, amire a másik kérdés vonatkozik. 

 

Lapozzatok! Oldjátok meg a 3. feladatot a 92. oldalon! 

Nyisd meg az alábbi oldalt! 

http://www.tothgeza.hu/Koordinata.html 

 

 

Írd be az általam pirossal megjelölt négyzetbe Szélesség: 0, a kékkel megjelöltbe Hosszúság: 

50, majd nyomj a zölddel jelölt keresés gombra! 

Ha lekicsinyíted a kapott képet, látod melyik óceánon vagyunk és Európát is megtalálod. 

Csak ezeket írd be a 3. feladathoz! 

Mely óceánon hajózunk? 

Melyik irányból haladt a hajónk, ha Európából érkeztünk? 

 

  

http://www.tothgeza.hu/Koordinata.html


Oldjátok meg a 4. feladatot! 

Keresd meg a következő földrajzi helyet! 

é.sz. 30° k.h. 30°  ..................................................... folyó torkolata. 

Írd be az általam pirossal megjelölt négyzetbe Szélesség: 30, a kékkel megjelöltbe Hosszúság: 

30, majd nyomj a zölddel jelölt keresés gombra! 

Segítek: N-nel kezdődik, 5 betűből áll. Van ilyen krokodil is. 

 

Oldjátok meg a 6. feladatot! 

Melyik tó partján napozunk? 

é.sz. 40° k.h. 50°  ..................................................... folyó torkolata. 

Segítek: 4 betűből áll, ezek összekeverve: LARA. Kazahsztán és Üzbegisztán határvidékén 

található. 1960-ban még a Föld 4. legnagyobb tava volt, mára alig maradt belőle valami. 

 

Oldjátok meg a 7. feladatot! 

Melyik főváros helyét jelölik  a következő koordináták? 

é.sz. 59° k.h. 18°  .......................................... Melyik ország fővárosa? .............................. 

Melyik irányba repülünk, ha ebből a városból Budapestre utazunk? .................................. 

Hány km ez légvonalban? ..................................  

(Keress rá a google keresővel: Budapest ... távolsága légvonalban.)  

 

Oldjátok meg a 8. feladatot! 

Repülőgépünk Budapestről Szentpétervárra repül. Melyik irányba repül a repülőgép? 

................................... Próbálj rákeresni Szentpétervárra, nézd meg merre van Budapesttől! 

Határozd meg Szentpétervár földrajzi helyét! ..... sz. ..... °...... h. ..... ° 

Próbálj rákeresni Szentpétervár GPS koordinátáira a google keresőben! 

A repülőgép Szentpétervárról az é.sz. 50° k.h. 14°  levő fővárosba indul. 

A főváros neve: ......................................... (Segítség: Csehország fővárosa) 

Melyik irányba repül a repülőgép? ........................ 

 

A kereséshez használhatod a Térkép-koordinátákkal alkalmazást is, amit a Google Play  

áruházból tölthetsz le az okostelefonra. 

Az alkalmazás ikonja. Ne a Pro változatot töltsd le, mert az fizetős. 



Itt a keresőbe kell beírni a koordinátákat a megfelelő sorrendben, pl. 59,18 (7. feladat). 

 

Ha mégsem sikerül megoldani a feladatokat, nem probléma.  

Ma csak kipróbáltunk valami újat, valami digitálist. 

Akinek sikerült megoldani valamelyik feladatot, az fotózza le és küldje el a 

6.aterm@vmai.hu címre! Pontokkal jutalmazom a helyes megoldást. 

 

Házi feladat:  NINCS 

Szorgalmi feladat:  

1. munkafüzet 94. oldal 16. feladat: KERESZTREJTVÉNY 

2. Keresés: 1. és 2. feladat 

http://www.tothgeza.hu/Koordinata.html 

Használjátok a fenti keresőt! 

Írd be Szélesség és a Hosszúság helyére a megadott értékeket, majd nyomj a zölddel 

jelölt keresés gombra! A °jelét nem kell beírnod. 

 

1. Melyik magyar városokat jelölik az alábbi koordináták? 

é.sz. 47.49° k.h. 19.04°  ............................................... 

é.sz. 46.08° k.h. 18.24°  ............................................... 

é.sz. 47.56° k.h. 21.54°  ............................................... 

é.sz. 47.65° k.h. 18.59°  ............................................... 

é.sz. 47.90° k.h. 20.37°  ............................................... 

é.sz. 46.89° k.h. 19.68°  ............................................... 

 

2. Milyen fővárosokat jelölik az alábbi koordináták? 

é.sz. 48.85° k.h. 2.29°   ............................................... 

é.sz. 51.57° k.h. -0.12°   ............................................... 

é.sz. 41.89° k.h. 12.51°   ............................................... 

é.sz. 48.21° k.h. 16.37°   ............................................... 

é.sz. 40.39° k.h. -3.67°   ............................................... 

é.sz. 60.17° k.h. 24.93°   ............................................... 

 

HA NEM SIKERÜLT, ÍRJÁTOK MEG AZT IS. 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni tkrisztina@vmai.hu 

http://www.tothgeza.hu/Koordinata.html


Ezeket az alkalmazást is használhatjátok a házi feladathoz. 

 

Nyisd meg Google térképet itt: Google Térképet! 

Androidos telefonon vagy táblagépen nyissa meg a Google Térkép alkalmazást.  

 

https://www.google.com/maps/@47.5286323,19.0570651,14z 

 

A bal felső sarokban a kereső mezőbe írd be! 0,50 

 

 

Nyomj a keresésre!  

Innen megtudhatod, melyik óceánon hajózunk. Csak ezt kell beírnod! 

https://support.google.com/maps/answer/18539?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

Oldjátok meg a 4. feladatot a Google térkép segítségével! 

 

A Google térkép használatáról itt olvashatsz: 

https://support.google.com/maps/answer/18539?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu 

 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps/@47.5286323,19.0570651,14z
https://support.google.com/maps/answer/18539?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu

