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1. Mi az alapja a szilikátok rendszerezésének? Az „A” ábra alapján mutassa be a szilikátok csoportjait, 
illusztrálja példákkal. 
Mi a kapcsolat a „B” ábrán bemutatott sorozat és a szilikátok rendszere között? Az egyes magmás 
kőzettípusokban a sorozat mely tagjai jelennek meg? 
Milyen ásványi nyersanyagképződési folyamatot ismer a legnagyobb vs legkisebb hőmérsékletű 
szakaszban? Illusztrálja ércásvány példákkal!
B ásványsornak mi a szerepe a mállási folyamatokban? Melyik üledékes kőzet összetételére gyakorol ez 
jelentős hatást és hogyan?
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2. Mi látható az „A” ábrán? Melyek egy fázisdiagram nevezetes részei? Felszíni körülmények között 
2000 oC-tól indulva milyen fázisok lesznek stabilak a hőmérséklet csökkenésével? Milyen körülmények 
között képződnek a különböző SiO2 ásványok? (ld. például „B-D” ábrák)?  Mi a különbség az a és a b-
kvarc között, milyen genetikai üzenete van?  Milyen  felhasználása van a kvarcnak?
Elemezze a „D” csiszolati fotót (szövet, ásványfázisok, azok tulajdoságai stb.), milyen képződési 
körülmények jellemzik, mi a kőzet? Ismer olyan lelőhelyet a környező régióban, ahol ilyen kőzet 
előfordul?
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3. A “B-D, C” példák segítségével mutassa be, hogy - főképp  a szöveti bélyegek és a modális összetétel 
alapján - ez melyik kőzet, illetve, hogyan jellemez egy mélységi magmás kőzetet. Ismertesse a mélységi 
magmás kőzetek nevezéktanát az “A” diagramok alapján. A kőzetek modális összetételének 
meghatározására használt módszerek léptéke (pl. B vs. D) hogyan befolyásolja az “A” diagramok 
használhatóságát? 
UB-B mélységi magmás kőzetek a felszínen egy kőzetsorozat részeként fordulnak elő, mi ez és mi a 
lemeztektonikai üzenete?  Milyen ásványi nyersanyag kapcsolódik hozzá? Hol találhatók ilyen kőzetek, 
nyersanyag Magyarországon?

A B1 B2
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4. A “B-D” példák segítségével mutassa be, hogy - főképp a szöveti bélyegek és a modális összetétel
alapján mik ezek a kőzetek és általában hogyan jellemez egy lávakőzetet. Magyarázza el az olvadék
hűlési sebességének hatását a kőzetek szövetére. A B1-2 ábrákon mire utal a kristályok orientációja?
Milyen nehézségekbe ütközünk lávakőzetek esetében az “A” diagramok használatakor makro- és
mikroszkópos léptékben? Ezt a problémát milyen módon (pl. milyen diagram használatával) oldhatjuk
fel?
Hol fordulnak elő Magyarországon a felszínen kainozoos B, N és S vulkáni kőzetek? Kapcsolódik-e
hozzájuk valamilyen érces vagy nem érces ásványi nyersanyag? Van-e egyéb jelentőségük, melyet a
geológia népszerűsítésére használhatunk ? .
UTÓBB: Vulkánosság lemeztektonikai helyzetben
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5. Miért és mi alapján különböztetünk meg fő- és nyomelemeket? Mutassa be ezt vulkáni kőzetek (A,
B) példáján. Milyen geokémiai jelentősége van a főelem/nyomelem helyettesítéseknek
ásványokban? Milyen kőzettani és geokémiai folyamatokra vezethető vissza az “A” ábrán pirossal és
kékkel jelzett kőzetsorozatok összetétel szerinti változékonysága? A geokémiain felül milyen
információra van még szükségünk a zöld háromszöggel és lila rombusszal jelzett kőzetek pontos
elnevezéshez?
Mi okozza a “B” ábrán bemutatott két bazaltos minta nyomelem-lefutásában való eltérést? Az ilyen
típusú diagramokon (B) miért normált és miért nem abszolút értékeket tüntetünk fel?

A B



6. Az “A-C” példák segítségével mutassa be, hogyan jellemez egy metamorf kőzetet. 
Milyen metamorf fáciesbe tartoznak, milyen P-T utat képviselnek (D)?  A metamorfózis fő típusait 
milyen lemeztektonikai folyamatokhoz köti? A litoszféra melyik részén keresne  nagy P - nagy T-t és hol 
nagy P-kis T-t jelző kőzeteket? Mondjon rá példát! Milyen deformációs jelenségeket lát B és C kőzeten? 
Milyen nyírásjelző objektumok jelenhetnek meg bennük?  
Milyen fémek dúsulását várja az “A” típushoz tartó kőzetek esetében? Említsen hazai példát 
(lelőhelyeket és ásványokat)! 
Milyen metamorf kőzetben keresne ősmaradványt? Ez milyen anyagú lehet? Milyen következtetéseket 
lehet levonni a megőrződési állapota alapján?
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7. Hogyan jellemez egy törmelékes üledékes kőzetet? Az a) alapján ismertesse a különböző 
szemcseméreteket és azok tipikus alkotóit? Milyen jelzővel illeti a nyillal jelzett összetételű kőzetet 
Milyen folyamatok módosítják az összetevők mennyiségét? Szemcsealak, osztályozottság, szövet, 
gradáltság, irányítottság? Magyarázza el ezeket a szempontokat b-d példák alapján! Utóbbi három 
jellemzőből milyen folyamatokra következtetünk? A b) kőzetet milyen szempontok szerint 
különböztetné meg egy hasonló vetőkőzettől? 
Előzőek hogyan befolyásolják a porozitást és a fluidum áteresztőképességet? Példákkal igazolja állítását. 
Milyen kőzettani és geokémiai  módszerrel vizsgálna sziliciklasztos kőzeteket a lehordási terület 
meghatározására? A kőzetek szemcsemérete miként befolyásolja az esetleges ősmaradványtartalmat? 

a) b)

c)

d)



8. Hogyan jellemez egy karbonátos kőzetet makroszkóposan? Milyen kőzetalkotókat ismer? Ezek
kapcsolata, mennyisége hogyan határozza meg a karbonátok szövetét, leírását? Mikor nevezi finom-
vagy durvakristályosnak? Előbbieket illusztrálja a csatolt képekkel! Milyen ásványok alkot(hat)ják a
fenti kőzeteket? Milyen ősmaradványok gyakoriak kőzetalkotó mennyiségben mészkövekben?
Mondjon példát olyanokra, amik szabadszemmel láthatóak, melyek csak lupéval és melyek csak
mikroszkóp alatt! D) képződése hogyan kapcsolódik az élővilághoz, mióta ismertek, hogy alakult a
képződmény gyakorisága a földtörténet során?
Mi az elsődleges és a másodlagos porozitás? Mi a kapcsolat a permeabilitással, illusztrálja
mészkövekkel! Milyen szerepet tölthetnek be a mészkövek a szénhidrogén rendszerekben?

b) c) d)a)
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9. Milyen műszerekkel készültek az A-D ábrán bemutatott fotók, diagram? Az adott detektorokkal milyen 
információt kapunk a vizsgált ásványról? Mutassa be e műszerek alkalmazását ásványtani, kőzettan –
geokémiai és őslénytani vizsgálatok során. Milyen információt nyerne ki D módszerrel a B-n látható 
kőzetből??
B ábrán látható szemcsék és pórustér hogyan befolyásolhatja a fluidumok migrációját és csapdázódást (E)?  
Milyen ősmaradvány csoport képviselői vannak a C) képen,  ezeknek milyen a vázanyaga, mekkora 
mérettartományt képviselnek? Hogyan tanulmányozhatjuk őket? Milyen hagyományos és milyen 
kvantitatív biosztratigráfiai módszerek alkalmazását teszik lehetővé?
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10. Milyen érctelep típusok képződési modelljét ismeri fel az „A” ábrán? Milyen lemeztektonikai 
folyamathoz kötődnek leggyakrabban és milyen befogadó magmás kőzetekben jelenhetnek meg? 
Mondjon hazai példá(ka)t! 
Milyen vizsgálati módszer(ek) segítségével tudná hatékonyan nyomozni az ábrán is bemutatott, 
különböző eredetű fluidumokat? A „B” ábra alapján milyen következtetést vonna le az Au hidrotermás
oldatban való szállításáról? Milyen meddőásványokkal együtt keresné az Au-t az „A” ábra vulkáni 
szintjén és miért? 
Az ilyen ércek bányászata milyen környezetföldtani kockázatokat rejt? 
Milyen felszínen megfigyelhető, látványos bizonyítékai vannak egy  aktív hidrotermás rendszernek? 

A B



11. Mutassa be a “B-C” ábrák alapján, hogyan szerezhetünk információt a Föld belső felépítéséről. Adja 
meg az ”A” ábrán nagy betűkkel jelzett egységek határát, fő ásvány-kőzettani és geokémiai, valamint 
reológiai jellemzőit. Utóbbihoz használja a “C” ábrán látottakat. Milyen folyamatokra utalnak az “A” 
ábrán számmal jelölt részek? A “D” ábra a Föld mely részei kémiai összetételét mutatja, mi a különbség 
oka? Honnan lehet a különböző föld övek kémiai és ásványtani összetételéről információnk? 
Melyik a leggyakoribb szilikát ásványcsoport a H1-ben? Jellemezze!!

D

B CA



archaikumi kratonok

proterozoikum

12. Hol vannak és milyen kőzetekből állnak a legidősebb kratonok? Jellemezze a korai Föld kérgének
fejlődését. Mi a BIF, hogyan és mikor képződött, mit árul el a korai Föld redox viszonyairól? Milyen
érctelep típusokat ismer a prekambriumból és ezek miben különböznek és miért a fanerozoósoktól?
Hogyan és miért változott a légköri oxigén szintje és az óceánok kemizmusa az archaikumban és
proterozoikumban? Mely kratonokról ismertek és mik az élet legősibb nyomai?
Értelmezze az ábra különböző részein ábrázoltak időbeli egybeesését ok-okozati összefüggésekkel.



13. Ismertesse a kontinentális riftesedés kiváltó okait, folyamatát (a) és következményét!
Térjen ki a litoszféra és a domborzat fejlődésére, a kapcsolódó vulkanizmusra, ércképződési
folyamatokra! Miért különböztetjük meg a szin- és posztrift fázist, mi magyarázza a
üledékvastagságok különbségét (Vigyázz a/4 részben csalóka!)?
Milyen deformáció, szerkezeti elemek és üledékképződésű medencék jellemzőek a szinriftre (b)?
Milyen csoportok alkalmasak korjelzésre a (b) ábrán megjelenő környezetek esetén?
A földtörténeti múltból mondjon példákat riftesedéssel létrejövő medencékre.
Minden riftesedés eljut az óceán kinyílásáig? Igen-nem, miért? Melyek a riftmedencékhez kapcsolódó
szénhidrogénrendszerek jellegzetességei? Mondjon példákat, pl. c)?
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14. a) Hogyan keletkezik az óceáni lemez? Milyen kőzetek építik fel? Milyen magmatizmus (c), milyen
vulkáni formák és milyen érces folyamatok, hasznosítható ásványi nyersanyagok kapcsolódnak hozzá?
Milyen metamorf folyamatok jellemzők az óceánközepi hátságok környezetében?
Milyen szerkezeti elemeket talál a hátsággal párhuzamosan és arra merőlegesen? Hol, hogyan és milyen
földrengések kapcsolódnak ezekhez? b) Milyen idősek a jelenlegi óceáni lemezek? Milyen nagyságrendű
a szétterülés sebessége? Ez hogyan hat a globális tengerszintre? Milyen rétegtani módszerek
kombinációjával becsüljük az óceáni lemez adott sávjának korát? Leggyakrabban milyen üledék fed(het)i
a hátságot? Hol és miért találunk idős óceáni lemez darabokat a felszínen, miről ismerjük fel ezt a
kőzetsorozatot?

a) b)
c)
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15. Az óceán fenék jellegzetes domborzati elemeit látja a) ábrán. Mik ezek, milyen magasak? Hogyan
és mikor jöttek létre? Miért és miként rendeződnek sorokba (b), ez minek az egyik legfontosabb
bizonyítéka? Hogyan jelzi a litoszféra állapotát a szigetek körül/helyén kialakuló zátony? Ezek miből
állnak, milyen vastagságúak? Mi képződésük feltétele?
Jellemezze a kapcsolódó vulkánok morfológiáját, méretét, az ismert láva formákat és a láva kőzettani-
geokémiai összetételét. Milyen fő különbségek vannak magmaképződés szempontjából Izland és
Hawaii között és miért?

a) b)

c)



16. a) földrengés fészekmélység térkép, b) az átlagtól eltérő szeizmikus sebességeket mutató
szelvény. Magyarázza az ábrákat és ismertesse a kapcsolódó lemeztektonikai folyamatot!
A térképről ennek kétféle változata is leolvasható. Melyek ezek? Emelje ki a különbségeket a
geometria, a mélytengeri árok mélysége, az ív-elötti üledékképződés, akkréció és a kapcsolódó
magmatizmus szempontjából? Van-e érctelep típusok szempontjából különbség a fent említett
kétféle változat között? Milyen nagy kiterjedésű kőzettestek pl. c), segítenek egykori magmás ívek
rekonstrukciójában? Említsen példákat európai orogén övekből!

a)
b)

Half dome, Yosemite

c)



Izland

a)

Mt. St.Helen’s, 1982-84, 
Washington 

b)

17. Hasonlítsa össze a riftesedéshez (a) és a szubdukcióhoz (b) kapcsolódó vulkánosság környezeti
hatásait! Utóbbihoz keressen példákat a nem túl távoli múltból!
Hogyan kapcsolódik a témához a nagy magmás provinciák vulkanizmusa? Adja meg azoknak a korát,
melyek különösen nagy változásokat okoztak az éghajlatban, óceáni folyamatokban és áttételesen az
élővilágban! Mutassa be ezeket a folyamatokat! Mely LIP-ek vezettek riftesedéshez és óceáni
medencék felnyílásához?
Ismer-e olyan példát, melyhez világszintű nyersanyagtelep képződése is kötődik?

c)



B
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18. Ismertesse a kollízió folyamatát! A litoszféra megvastagodása következményeit! Térjen ki a
kapcsolódó orogén öv felépítésére, XYZ pT utak (A) és (B) ábra alapján mutassa be annak metamorf
kőzeteit. Milyen ércképződés kapcsolódhat hozzá? Mik a számokkal jelzett kőzetek (B)? Eredetileg
hol, hogyan keletkeztek, erre miként utal az ősmaradvány tartalmuk?
Jellemezze az orogének szerkezeti felépítését (C), és a kialakuló előtéri medence fejlődési szakaszait.
Alkalmazza ezt a D-n bemutatott helyzetre! Vázolja mikor-milyen lemeztektonikai előzményei voltak
eme orogén kialakulásának. Hol folytatódik ugyanez az orogén öv? A terület erős monszun hatásának
van kitéve. Az atmoszférikus folyamatok hogyan hatnak itt a litoszférára vagy akár a földköpenyre?
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C
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Rideg/képlékeny átmenet 
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19. Magyarázza a domborzat magassági eloszlása, a Föld szerkezete és az izosztázia kapcsolatát!
Milyen folyamatok vezetnek az egyensúly megbomlásához, erre hogyan reagál a rugalmas litoszféra?
Illusztrálja néhány példával b)-n kívül is! Ehhez kapcsolódóan magyarázza el, hogy milyen medence
jön létre orogén övek előterében, erre hogyan hat a takarók áttolódása és hogyan a hegység
eróziója? Magyarázza hogyan kerülnek felszínre alsó kéregre jellemző kőzetek! Mik ezek, milyen
ásványok jelzik eredeti helyzetüket? A bemutatott ABC pT utak segítségével (kőzettípusok,
ásványreakciók, metamorf fáciesek) mutassa be hogyan rekonstruálható a kőzetek kiemelkedése.

b) c)a)

Land=29 %

Ocean=71 %

d)



c)c)

20. Ismertesse a Wilson-ciklus fogalmát. Vázolja fel a Rodiniától Pangeáig vezető szuperkontinens
ciklust, mutasson be példákat riftesedésre, orogenezisekre, különös hangsúllyal az Európa földtani
felépítésében fontos folyamatokra. Mit jelképez a piros vonal (c) ábrán? Mit takar a fogalom és milyen
kőzeteket vár a környezetében?
A Wilson-ciklus egyes szakaszaihoz milyen típusú nyersanyagképződési folyamatokat társít?
Miként befolyásolja a Wilson-ciklus a selfek élővilágát?

a)

b)



21. Mutassa  be az a) ábra segítségével a litoszféra, bioszféra és atmoszféra néhány kölcsönhatását!! A 
görbék mely szakaszai kapcsolhatók az alábbi folyamatokhoz? 
Milyen hatással van a légkörre nagy orogén övek kiemelkedése, majd lepusztulása? Ismertesse melyik  
mállási folyamat hogyan játszik ebben jelentős szerepet? Milyen ásványok/üledék keletkezik?  
A paleozoikum során a környező molasz medencék jellegzetes üledéke is nyomot hagyott a légkörön. 
Mikor, miért és mi ez a kőzet?  Az idősebbikhez az evolúció milyen jelentős lépése kapcsolódik?
Mutasson példát arra, mikor a bioszféra változtatta meg a légköri CO2 és O2 szintet! Az adott 
élőlénycsoport evolúciójának mik voltak a nagyobb lépései?? Ismertesse b)-n látható élővilágot!
Milyen további lemeztektonikai okokat tud említeni, melyek közvetetten klímaváltozást (hülést) okoztak? 

a) b)



22. Milyen tényezők határozzák meg a mállási folyamatokat, azok intenzitását az a)-n
bemutatottakon túl is? Mi a kapcsolat a fizikai és a kémiai mállás között? Az oldódás 2 nagy
kőzetcsaládot érint. Irja le az oldódás feltételeit, folyamatát! Az oldódási folyamatok milyen hatással
van az óceánok vízkémiájára? Mi az ellentétes irányú folyamat, mi a terméke az előbbi két
kőzetcsalád esetén? Jellemezze az így képződő ásványokat!
Milyen hatása van az oldódásnak a kőzetvázra és a fluidum tározási és vezetési tulajdonságokra?
Oldódás, kicsapódás hogyan hat a mészvázú ősmaradványok megőrződésére?
Milyen módszerekkel tudná megadni a kialakult barlangok korát?

a) b)

c)



23. Milyen fő tényezők határozzák meg a fosszilizáció folyamatát? Milyen fosszília típusokat ismer?
Hasonlítsa össze a-c folyamatokat és azok eredményét! Mi a Fossillagerstätten? Mi a jelentőségük?
Mondjon jura időszaki példákat, bemutatva a képződési körülményeket és említsen néhány ott
előforduló ősmaradványt.
A lerakódó üledékből hogyan lesz kőzet? Ismertesse ennek legfontosabb állomásait! A fentieken (a-c)
túl a diagenezis mely lépése gyakorol jelentős hatást a megőrződésre és ez miként befolyásolja az
ősmaradványok határozását?
A betemetődés során mi történik/het a szerves anyaggal? Milyen lépésekben alakulhat át? Melyek a
növényi szervesanyag diagenezisének lépései, mi keletkezik és mi mutatja az érettség fokát?

a)                           b)                       c) d)



24. Milyen fő tényezők határozzák meg az élővilág megoszlását a különböző tengeri és édesvízi környe-
zetekben? A csigák és a kagylók hogyan alkalmazkodtak a különböző körülményekhez? Mutassa be
néhány példán keresztül!
Nevezze meg az aljzati és víztömegbeli élőhelyeket (a), adja meg ezek hozzávetőleges kiterjedését!
Ezekben milyen életmódú szervezeteket talál? Példaként nevezzen meg 1-1 Jellegzetes csoportot!
Hasonlítsa össze b)-d) alapján a paleozoikumi, mezozoikumi és a kainozoikumi selfek élővilágát!

a)

b) c) d)

5            6

7

8 

9

1                                       2
3

4



25. Jellemezze a tengervíz sótartalmát, hőmérséklet eloszlását, átvilágítottságát! Milyen
élőlénycsoportok alkalmasak a sótartalom és a hőmérséklet becslésére? Milyen geokémiai
klímaproxival becsüljük a tengervíz múltbeli hőmérsékletét?
Miből áll az átvilágított zóna plankton élővilága most (pl. a) és hogyan fejlődött a fanerozoikum
során? Milyen pelágikus iszapokat ismer (b)? Ezekből milyen kőzetek keletkeznek? Mikor jelentek
meg a földörténet során ezek a pelágikus iszapalkotók? Ismertesse azt a három tényezőt mely a
legnagyobb hatással van a különböző pelágikus üledékek elterjedésére? Ezek mindegyike függ a
klímától, hogyan? Kiolvashatjuk-e a pelágikus üledékből ezt a klímahatást?

a) b)



c)

26. Mik azok a termohalin áramlások (a)? Honnan indulnak, mi a hajtóerő? Mit szállítanak? Elemezze
az óceánvíz oxigénkoncentrációja (b) változását a mélységgel és ennek okait! A klíma melegedése
vagy hűlése milyen hatást gyakorolhat a termohalin áramlásokra? Például a krétában mi
jellemezhette az óceáni áramlási rendszereket?
Az áramlások intenzitásának csökkenése milyen környezeti változásokat okozhat az óceáni aljzaton?
Jellemezze az így képződő kőzetek lito -és biofáciesét, ásványtani és geokémiai tulajdonságait! Mi az
ilyenkor képződő kőzetek ipari jelentősége?
Mit ábrázol a c) ábra piros vonala? Mi befolyásolja ennek mélységét és ez hogyan hat az aljzat
üledékeire, különös tekintettel annak domborzatára? Milyen folyamatokhoz köthetőek a magaslatok?

a) b)



a) b) c)

27. A fenti térképekről kvarter végi események olvashatók le. Milyen környezeti változások hatására
következtek be? Melyik tükröz transzgressziót, normál és erőltetett regressziót? Milyen feltételekkel
alakul ki egyik vagy másik? Mi a magyarázat arra, hogy egy hosszabb partszakasz távoli részein
mindhárom egyszerre bekövetkezik? Ismertesse, hogyan zajlanak ezek a folyamatok, milyen egyéb
jelenségek segítik a felismerésüket. Fenti folyamatok alakítanak-e ki unkonformitásokat, ha igen
melyeket? Hogyan változott az eusztatikus tengerszint az utolsó 100 ezer évben?
Mikor volt az elmúlt 250 millió évben a legmagasabb a tengerszint és melyek voltak ennek
legfontosabb okai?



28. Vázolja időrendben a képek segítségével a neoproterozoikum-fanerozoikum átmenetének 
legfontosabb éghajlati, környezeti és evolúciós eseményeit. Milyen elméleteket ismer a robbanásszerű 
evolúciós változások magyarázatára?
Mutassa be az életközösségek sajátosságait és fő különbségeiket. Hol találhatók a rekonstrukciókon 
bemutatott elővilág legismertebb lelőhelyei?
Jellemezze az a) képen látható kőzetet és magyarázza tulajdonságait a keletkezésével. Mondjon néhány 
példát ugyanilyen éghajlati körülményekre utaló kőzetekre és jelenségekre más környezetekből.

a) b)

c) d)



29. Jellemezze a fanerozoikumi tengeri élővilág diverzitástörténetének (a) fő vonásait, a radiációs és
kihalási eseményeket! Definiálja az evolúciós faunákat (sárga, zöld, kék) a fő alkotó csoportjaik (b-d) és
történetük szempontjából! Ismertesse a mezozoikumi tengeri forradalom változásait és kihatását az
üledékképződésre.
Vázolja a kihalások lehetséges okait!
A földtörténeti korskála kialakulására miként hatottak a fenti események?
A K/T határt a kőzetekben milyen geokémiai módszerekkel nyomozná?

a) b)

c)

d)



paleocén/eocén (~56 Ma)  
hőmérsékleti csúcs 

eocén klímaoptimum

eocén/oligocén 
határ: lehűlés

Középső-miocén 
klímaoptimum

eljegesed
és az É-i féltekén

30. Ismertesse a szénkörforgás alapjait. Térjen ki a termelő, fogyasztó és a tároló elemekre, ne feledje
ezek nagyságrendjét! Magyarázza a szénkörforgás szerepét éghajlatváltozásokban, kapcsolatát
lemeztektonikai folyamatokkal! Milyen egyéb módon hatnak lemez mozgások az éghajlatra?
Előbbieket illusztrálandó vázolja a kainozoikum éghajlatváltozásainak történetét és ezek legfőbb okait!
Hogyan és miért használható az oxigénizotópos módszer ennek megismeréséhez? Milyen ősmaradvány
csoportokon célszerű ezt mérni és miért?
Milyen fontos változások következtek be az emlősök evolúciójában a kainozoikumban, és mik ennek a
kiváltó okai?



31. Miért és miben más a negyedidőszak rétegtani tagolása, mint a korábbi időszakoké?
Ismertesse az ábrán látható módszereket. Milyen képződmények tagolására és korrelációjára
alkalmasak? Önmagában a magnetosztratigráfia használható? Vázolja az izotóp görbe
változékonyságának éghajlati okait, kösse össze a b) ábrán látható jelenségekkel. Ismertesse a késő
neogén és a negyedidőszak klímatörténetét, annak hatását az élővilágra, kitérve a hominidák
evolúciójára, majd az ember szerepére az éghajlat alakításában.
A negyedidőszaki éghajlat ciklikus változása jól felismerhető nyomot hagyott a c) ábrán bemutatott
üledékben, ismertesse hogyan és milyen módon bizonyítható ez? Jellemezze ezt a kőzetet!
Előbbi üledék jelentős földtani veszélyforrást jelenthet. Mit és miért?

a) b)

c)



alsó-kréta márga
(mélytengeri)

alsó-kréta homokkő
(mélytengeri)

középső-eocén, homokkő, mészmárga
(folyóvízi, tavi)

32. Mely rétegtani módszerek alkalmazhatóak ebben/egy ehhez hasonló a feltárásban (a)? 
Ismertesse azok alapjait, a módszerrel elkülöníthető rétegtani egységek rendszerét, nevezéktanát, 
korrelációs lehetőségeit. 
Figyelje meg a két képződmény rétegzettségét, települési helyzetét (színes vonalak segítenek)! 
Pontosan fogalmazza meg, hogy milyen felület húzódik közöttük és milyen eseményeket jelez(het)? 
Milyen deformáció érte a képződményeket, és mikor? Érveljen! 
Milyen kőzet a márga?
C) a feltárás két jellegzetes ősmaradványát mutatja, b) pedig az alsó-kréta márga lerakódási 
környezetére jellemző ősmaradvány együttest. Jellemezze ezeket!

a)

c)b)



33. Melyek a földtörténet korbeosztásának és a rétegsorok tagolásának hierarchikus egységei? Példákkal
illusztrálja fenti ábra alapján. A hierarchia második vagy harmadik szintjéről, ha kérdezik nevezze meg
annak egységeit (ötödik szintig), és adjon rövid bevezetést az időegység legfontosabb földtörténeti
eseményeiről és élővilágáról. Mi a számszerű korok jelentősége, mik a kalibráció módszerei?
Mely tulajdonságai teszik alkalmassá a b)-n látható ásványt kormeghatározásra?
Melyek a relatív rétegtani módszerek, milyen alapegységeket használunk és ezek a módszerek milyen
törvényszerűségeken alapulnak? Például hogyan adja meg egy vető vagy egy neptuni telér korát??
Hogyan adja meg egy nyíltvízi kainozoós agyag vagy egy karsztos üregkitöltés korát?

a)

b)



34. Ismertesse a képen látható üledékképződési rendszer építőelemeit, folyamatait, a kialakuló
litológiai változékonyságot! Mi határozza meg a kőzettestek tér-, és időbeli vándorlását? Utóbbit
értékelje fluid migráció és csapdázódás/tárolás szempontjából és hasonlítsa össze más folyó
típusokban rejlő potenciállal! Milyen (rövidüléses vagy tágulásos) medence fejlődési stádiumhoz
kötné a rendszert? Milyen ősmaradványokkal találkozhatunk a homokos és milyennel az agyagos
fáciesekben? Milyen módon kapcsolódnak in-situ és szállítással érkező szilárd ásványi nyersanyagok
ezekhez az üledékekhez? Milyen módszerekkel kutatná az ilyen típusú nyersanyag telepeket?
Jellemezze ásványtani szempontból a szállítással érkező ásványi nyersanyagokat!
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35. A különböző fáciesű kőzeteket illessze a rétegsorba! Ismertesse az üledékképződési rendszer
elemeit, a kapcsolódó folyamatokat! Hogyan változik/hat felfele az ősmaradványtartalom, a
bioturbáció mértéke, típusa? Hogyan jellemezné az egész rétegsort? Mely rétegtani módszer
alapegysége? Mi okozza a vízmélység változását, a part eltolódását? Hogyan változhat ez alatt a
tengerszint? Hány féle tengerszint fogalmat ismer és milyen tényezőktől függenek?
Milyen földtörténeti időszakokban jellemzőek nagy amplitúdójú, <0,5millió éves időtartamú
vízszintváltozások?
Piroklasztitokban milyen kitöréstípusra utalnak a)b)-hez hasonló geometriájú üledékszerkezetek?

a)

b)

c)

d)

e)



36. Ismertesse a képen látható üledékképződési rendszer építőelemeit, folyamatait, a kialakuló
litológiai változékonyságot! Hasonlítsa össze a két rendszerben a homok/agyag arány változását!
Hogyan tükrözi ezt gyakran a rétegvastagság (c)? Hol találja a legjobb, hol a kevésbé perspektivikus
szénhidrogén tárolókőzeteket? Passzív vagy aktív kontinens peremek alatt gyakori a) típus? Miért?
Milyen litoszféra fejlődési folyamatok miatt lesz vastag az üledék itt?
Akkréciós ékben, orogének előterében mely kőzetsorozat részeként gyakori?
Milyen ichnofáciesek fordulhatnak elő az agyagokhoz és milyenek a homokrétegekhez kapcsolódóan?
A rétegsor fiatalodását jelző üledékszerkezetek – említsen néhányat – miként segíthetik a
szerkezetfejlődés rekonstruálását?

a)

b)

c)



37. A) képen egy perm mészkő feltárása látható. Mutassa be a zátony magot és a laterális zátony-
törmelékes peremi zónát. Írja le a kőzettestek alakját és egymáshoz viszonyított helyzetét. Helyezze el
ezt a karbonátplatform modellben! Mutassa be a karbonátplatform modellek alapján, hogy a
földtörténet során milyen változatosságban fordultak elő zátony eredetű kőzettestek!
Ismertesse a fanerozoikum egyes szakaszaira jellemző zátonyépítő szervezeteket! b)-ről mely fontos
csoportok hiányoznak?
Karbonátplatformok üledéke gyakran dolomitosodik. Jellemezze a dolomitot, mint ásvány és kőzet!
A fosszilis zátonytesteket általában jó tárolókőzeteknek tekintik. Ez milyen feltételek megléte esetén
teljesül? Ennek megválaszolásában is segít a kép.

a)
b)



a)

b)

38. Milyen karbonát szemcséket ismer fel (a,b)? Sorolja fel ezek definitív bélyegeit! Emelje ki a
hasonlóságot és a különbséget! Ismertesse az a) típusú szemcse képződési környezetét (c)! Milyen
paraméterek a meghatározóak? A szemcsék méretéből eredően melyik törmelékes üledékszerkezet
fordul gyakran elő? Minek és hogyan van jelentős szerepe b) szemcsék képződésében? Mutassa be
annak a kőzetnek a jellegzetességeit, ahol az a) kőzetalkotó mennyiségben van jelen. Nevezze meg
ezt a fáciest és helyezze el a karbonát platform modellekben. Helyezze el ehhez képest a b) kőzet
fáciesét.
Alkalmasak-e építő- vagy díszítőkőnek ezek a mészkövek? Mi a különbség a kettő között? Mik az
előnyei, hátrányai a „klasztos” mészköveknek? Mondjon példákat épített környezetünkből.

c)



39. Milyen szerkezeteket lát az A ábrán? Nevezzen meg néhányat, és magyarázza el kialakulásukat!
Milyen reológiai tulajdonságokkal rendelkezik a kérdéses kőzet, illetve milyen szerepe lehet egy
gyűrt-pikkelyes/takarós öv kialakulása során?
Melyek a leggyakoribb ásványai? Milyen üledékképződési környezetekben, és feltételekkel keletkezik
nagy tömegben? Melyek időszakokban képződtek sóóriások, illusztrálja legalább egy példával?
Szénhidrogén rendszerekben milyen szerepe lehet? Illusztrálja a B ábrán látható szerkezetekkel is?
Nevezze meg a számozott szerkezeteket! Mit lehet mondani a kialakulásuk időzítéséről?
Értelmezze a C fotót, mutasson hasonló szerkezeti helyzetet a B ábrán!



40. Milyen szerkezeteket lát az A ábrán, nevezze meg a számozott elemeket! Milyen lemeztektonikai
folyamathoz kapcsolódhatnak? Mutassa be példákon!
Milyen adatokat jelenít meg B ábra? Ezek az adatok mit reprezentálnak? Mit jelent az ívek egyenesebb
vagy hasasabb jellege, a különböző geometriai jelek? Hogyan következteti ki a főfeszültség tengelyek
irányát?
Elemezze a C ábrán bemutatott szerkezeti elemeket? Jellemezze a különböző kőzetek reológiáját a
deformáció során! Milyen lehetett a hőmérséklet a deformáció során? Milyen kőzettani-geokémiai
vizsgálatokkal tudná kinyomozni a paragneisz protolitját?

B C



41. Milyen szerkezeteket lát az A ábrán? Nevezze meg a számozott részeket! Adja meg a főfeszültség
tengely irányokat! Jellemezze a tanult geometriai szempontok alapján a B és C szerkezeteket! A B fotó
tűzköves mészkövet ábrázol, jellemezze a reológiai viszonyokat deformáció közben, adjon becslést a
hőmérsékletre, indokolja! A C ábrán magyarázza el a kétféle litológia reológiáját a deformáció közben,
magyarázza meg a redőmagban a helyprobléma feloldását!
Találkozott-e tűzköves mészkővel a terepgyakorlatokon? Hol, milyen korúakkal? Milyen ősmaradvány
csoportokból keletkezhetnek kovás kőzetek? Milyen környezeteket és körülményeket jelezhetnek?

B



42. Nevezze meg az A ábrán látható szerkezetet! Adja meg a főfeszültség tengelyeket! Hány fokos az α
szög? Nevezze meg a B ábra 3 alap szerkezeteit, és a számozott elemeket! C ábrán a piros vonal a
mozgás pályáját jelzi, adja meg a vergenciát és σ1 irányát! Mekkora a minimális elmozdulás? Ha a piros
téglalappal jelzett helyen vizsgál egy feltárást, milyen jelenségeket, kőzeteket vár töréses illetve
képlékeny deformációs stílus esetén? Milyen nyírásjelző objektumokat keresne a mozgás irányának
meghatározása érdekében (töréses és képlékeny stílus esetében is)? Kompasszal a kezében miket mérne
meg? Magyarázza el, hogy ha a legfelső egység szerpentinit, a középső pedig kisfokú metamorf üledékes
kőzet, akkor ez milyen lemeztektonikai helyzetet jelenthet! Adja meg a rátolt egység lehetséges
kőzettani felépítését, geokémiai jellemzőit!



43. Jellemezze a szénhidrogén anyakőzeteket! Melyek a leggyakoribb tipusai (kőzetfajták, üledékes 
jegyek)? Melyek a szervesanyag felhalmozódásának és megőrződésének feltételei? Milyen állapot 
uralkodik az aljzaton és miért? Miért keletkezik sok szapropél a selfeken? Milyen egyéb „események” 
segíthetik kialakulását? Adjon példákat a földtörténetből! 
a) alapján magyarázza melyek az anyakőzetek fizikai tulajdonságai és mérhető paraméterei, milyen 
kapcsolatban állnak a kerogén típusokkal? Hogyan mérhetjük az anyakőzet érettségét? 
b)Mutassa be b)-n a szénhidrogén rendszer elemeinek és folyamatainak időbeli viszonyát. Mit 
jelentenek a „hézagok” a fedő kőzet sorában? Mit jelöl a nyíl az adott rendszer szempontjából?

a) b)



44. Hogyan történik a szénhidrogének felhalmozódása? Jellemezze a zárókőzeteket! Melyek a 
leggyakoribb kőzettipusai? Hogyan működik a zárási mechanizmus? Melyek a zárókőzetek 
hatékonyságát befolyásoló tényezők?
Magyarázza el hogyan befolyásolja a relatív permeabilitás a telítettségi zónák kialakulását a csapdában 
(a)? A felszín alatti vízáramlási pályák hogyan befolyásolják a CH csapdázódás hatékonyságát (statikus, 
hidrodinamikai és a hidraulikai csapdázódás)?
Mutassa be a lehetséges migrációs pályákat és a ismerje fel a csapdák tipusait b ábrán!

a) b)

100%



45. A telített kőzetvázban fennálló feszültség viszonyokból kiindulva, hegységképződés során milyen
változásokkal számolunk? Milyen törvény írja le ezt a mechanizmust? Milyen módosítással
alkalmazhatjuk ezt az összefüggést fedett víztartókból történő vízkitermelés hatásának
értelmezésére? Vázolja a víztermelés környezeti hatásait az A ábra alapján! Milyen hatást
gyakorolhatnak a töréses szerkezeti elemek és a vetőzónákban kialakuló kőzetek a vízáramlási
rendszerekre? Milyen szerkezeteket tud megkülönböztetni vízáramlási szempontból? Tárgyalja a
kérdést a B ábrából kiindulva. Hol várhatunk hidraulikai csapdát az ábra alapján? Ha megváltoztatja a
vető viselkedését és helyzetét, ez hogyan hat az áramlási képre és a hidraulikai csapdára?

A

B



46. Hogyan változik a vízáramlás iránya vertikálisan lefelé haladva az A ábrán látható rétegsorban? 
Milyen jellegű a vízmozgás egy palás metamorf kőzetben és  egy repedezett gránitban? Vízfogó vagy 
vízvezető-e egy tufa vagy egy piroklaszt berccsa? Mi a különbség a vízmozgás jellegében a karsztosodó
mészkő és a dolomit között? A megcsapolódás jellege és a víztározó kőzet típusa között milyen 
összefüggés áll fenn? Milyen formák lehetségesek és miért (B)? A felszíni eredetű szennyezők 
terjedését hogyan befolyásolja a kőzet anyaga? Hogyan és milyen fázisban juthat el a szennyező a 
telített zónáig. A C ábrán milyen kármentesítési eljárást lát? 

A

B

C



47. Milyen főbb mechanizmusok idéznek elő felszínalatti vízszintváltozást és ezek milyen típusú
víztartókban hatnak? Mondjon példákat természetes és emberi hatásra bekövetkező
vízszintváltozásokra, utóbbinál induljon ki az A ábrából? Milyen tevékenységekkel hozhatók ezek
összefüggésbe? Milyen lehet a folyó és a felszínalatti víz hidraulikai kapcsolata? A B ábrán
Budapestnél jellemző hidraulikai helyzet hogyan befolyásolja a klímaváltozás Dunára gyakorolt
hatását? Mit jelent a partiszűrésű víztermelés, mi a jelentősége Magyarországon (C) ? A meanderező,
a fonatos vagy a szövedékes folyók mentén érdemes alkalmazni? Melyik építőelem(ek)be lehet
ezeket a kutakat telepíteni?
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48. Az A ábra segítségével értelmezze a REV fogalmát, a vizsgálati lépték jelentőségét amikor
porozitás vagy permeabilitás értékeket határozunk meg! Víztermelés során milyen folyamatokra
számítunk egy homok víztartó és agyagos vízfogó rétegek váltakozásából álló rétegzett rendszerben?
Mutassa be a hatásokat a Dakota Homokkő víztartóból (B) történő vízkitermelés példáján. Egy
invertált medencében hogyan jelölné ki a rendszer hidraulikai határait, az áramlási rendszereket és
hol keresne artézi vizet a C és D ábra alapján? A medencében működő vízáramlási rendszerek milyen
hatásokat okozhatnak földtani időskálán és miért? E hatások hogyan jelenhetnek meg a
rétegsorokban? A medence későbbi kiemelkedése és a klíma megváltozása milyen várható hatást
gyakorol az áramlási rendszerekre? .

A

B

C

D



49. Milyen lemeztektonikai adottságok miatt alkalmas Izland (a) és a Pannon-medence (b) 
geotermikus energia kinyerésére? Emelje ki a hasonlóságokat, mutasson rá a különbségekre.
Milyen paraméterekkel jellemezhetünk egy geotermikus rendszert? Ezekben milyen különbség látszik 
Izland és a Pannon-medence között? Továbbá azt, hogy ennek milyen következményei vannak a 
hasznosítási lehetőségre a két terület vonatkozásában?
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50. Az A) ábra egy a Duna-Tisza közén elhelyezkedő sekély felszínalatti vízszint megfigyelő kút mért idősorát és az
adatokra illesztett lineáris trendet mutatja 1995. január 15. és 2010. december 15. között (5813 nap). Döntsön a
mellékelt eredménytábla alapján 5%-os szignifikanciaszinten arról, hogy a vízszint adatokra illesztett lineáris
modell szignifikáns-e vagy sem! Értelmezze az illesztett lineáris trend illesztés paramétereit, írja fel a lineáris
kapcsolat modelljét! Hogyan jellemezné a víztartó egységén zajló vízmozgásokat az A) ábra alapján? Jellemezze a
B) ábrán látható, a trend eltávolítás utáni maradékot az idősori jelleg és az ábrán látható értékek szempontjából!
Miért hasonlít az A) és a B) ábrák idősorainak mintázata? A C) ábrán a maradékok havonkénti átlagértékei
láthatók. Milyen következtetések vonható le ebből az éves vízjárásra? Milyen empirikus félvariogramokat kapna
az A) és B) ábrák adataira és miért?



A

B

C

D 

51. Az A) ábra egy a Duna-Tisza közén elhelyezkedő sekély felszínalatti vízszint megfigyelő kút mért idősorát és az
adatokra illesztett lineáris trendet mutatja 1995. január 15. és 2010. december 15. között (5813 nap). Döntsön a
mellékelt eredménytábla alapján 5%-os szignifikanciaszinten arról, hogy a vízszint adatokra illesztett lineáris
modell szignifikáns-e vagy sem! Értelmezze az illesztett lineáris trend illesztés paramétereit, írja fel a lineáris
kapcsolat modelljét! Hogyan jellemezné a víztartó egységén zajló vízmozgásokat az A) ábra alapján? Jellemezze a
B) ábrán látható, a trend eltávolítás utáni maradékot az idősori jelleg és az ábrán látható értékek szempontjából! A
C) ábrán a maradékok havonkénti átlagértékei láthatók. Milyen következtetések vonhatók le ebből az éves
vízjárásra? Milyen empirikus félvariogramokat kapna az A) és B) ábrák adataira és miért?



52. Egy tóban közel 100 mintavételi ponton meghatározták az egységnyi térfogatban található adott
alga faj darabszámát. A szaggatott vonal a mért adatok szórásnégyzetét, az empirikus félvariogram
értékei mellett levő számok az adatpárok számát jelölik. Milyen következtetéseket tud levonni ebből
az empirikus félvariogramból az illesztendő elméleti félvariogram típusára, hatástávolságra,
röghatásra, küszöbszintre, redukált küszöbszintre vonatkozóan?
Nyersanyagkutatási feladat esetén mire használná a variogramokat, mutasson rá példát (pl. b) ?
Milyen interpolációs módszer a variogram, milyen lépések elvégzése szükséges a szintvonalas térkép
szerkesztéséhez és miért?
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53. Az ábrán az izlandi Laki és Borgarhraun tűzhányók bazaltos mintáiból származó olivin fenokristályok
Fe és Mn kationszám adatait látjuk egymás függvényében. A táblázatban az illesztett lineáris
regresszióhoz kapcsolódó statisztikákat látja. Értelmezze ezek alapján az illesztett regressziós egyenes
paramétereit, írja fel a lineáris kapcsolat modelljét! Döntsön arról hogy az illesztett modell szignifikáns-e
vagy sem!
Értelmezze geokémiai szempontból a kapott eredményt! Milyen következtetést vonna le a mért értékek
és az illesztett lineáris modellek alapján a két bazaltos kőzetsorozat olivin-frakciónációjára
(oxigénfugacitás, frakciónáció típusa és mértéke)? Milyen szerkezetű és összetételű ásvány az olivin?
Mivé válik mállás során?


