
II. Forduló 

 

1. Milyen Kárpát-medencében található vulkanikus képződmények láthatók a 

képeken és pontosan hol találhatók ezek? (8 pont) 

a)     .............................................  

b)     ............................................  

c)      ...........................................  

d)      ...........................................  

 

Erdélyben egy kráterben 

kialakult tó 

Balaton-felvidéken a 

bányászat által kettévágott 

kürtő 

Balaton-felvidéken vulkáni 

utóműködés eredményeként 

létrejött képződmények 

Bükk-hegységben egykor víz 

alatt képződött kerek 

bazaltforma 
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2. Fejtsd meg a rejtvényt! (8 pont) 

1. Fontos rézércásvány, melynek neve a görög réz és a tűz szavakból származik. 

2. Tűzhányó kirobbanása és önmagába roskadása hozza létre. 

3. A vulkáni utóműködés, melynek során a felszínre bukkanásuk helyén gőzök és 

gázok törnek fel, melyek a környezetüket sárgára színezik. 

4. Ez a Karib-tengerben található vulkán a XX. század elején egy város teljes 

lakossággát elpusztította, kivéve egy zárt börtöncellában lévő rabot. (egybe írva a 

nevét) 

5. Vulkánkitörésekhez kötődő sárlavina. 

1.           

2.             

3.                 

4.            

5.           

 

Megfejtés:  .............................................................................................  

Hogyan képződik? 

a) a földfelszín alatt, a kőzetrepedésekben megrekedt magma 

kikristályosodásával 

b) láva által felforralt vízből válik ki 

c) a vulkáni utóműködés eredményeként feltörő gázokból csapódik ki 
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3. Melyik válasz helyes? (8 pont) 

I. Melyik a Balaton-felvidék bazaltvulkáni láncolatának legnyugatibb tagja?  

a) Somló   b) Kab-hegy   c) Kissomlyó   d) Ság hegy  

II. A bazaltplatóval rendelkező Balaton-felvidéki vulkánok közül melyik a legkedveltebb a 

siklóernyősök körében? 

a) Badacsony   b) Szent György-hegy c) Csobánc   d) Haláp 

III. Melyik a leghíresebb bortermő hegy a Balaton-felvidéken? 

a) Gulács  b) Badacsony c) Somló   d) Szent György-hegy 

IV. Hány szakaszban alakult ki a Ság hegy? 

a) 4   b) 3  c) 2  d) 1 

V. Melyik a legmagasabb hegy? 

 a) Kab-hegy   b) Badacsony   c) Hegyestű  d) Somló 

VI. Hol találhatók vulkáni utóműködés emlékei? 

a) Ság-hegy   b) Tihanyi-félsziget   c) Hegyestű  d) Badacsony 

VII. Hány méterrel csökkent a Ság hegy magassága a közel 50 évig tartó bányászat 

eredményeként? 

a) 41   b) 23   c) 12  d) 8 

VIII. Melyik hegynek van kúpos alakja? 

a) Badacsony   b) Somló  c) Csobánc d) Hegyesd 

 

Jelöld a helyes válaszokhoz tartozó pontokat, majd kösd össze őket! 

 

Milyen jellemzően magyar vulkáni formát kaptál eredményként? (2 pont)  

 ................................................................................................................. 


