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B u d a p e s t  
 

Magyarország fıvárosa a Duna két partján található. A Dunántúli-középhegység, az 
Északi-középhegység és az Alföld találkozásánál fekszik. 
Budai része dobos, hegyes, pesti része sík. 

Buda és Pest 1703-ban nyerte vissza szabad királyi város rangját. Buda fıvárosi 
szerepkörét csak Pesttel együtt kapta vissza a 19. században. A századforduló után a népesség 
meghaladta az 1 milliót. A népességgyarapodást az ipar fejlıdése befolyásolta. 

Budapest közlekedési, ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális központ. 
Közlekedési eszközök közül a fıvárosban megtalálható: villamos, troli, autóbusz, vonat, hajó, 
repülıgép stb. 

Iparai közül kiemelkedıek a híradástechnikai ipar, közlekedési eszközök gyártása, 
vegyipar, gyógyszergyártás, textil- és ruházati ipar stb. 

Nevezetességei közül meg kell említeni: Országház, Nemzeti Színház, Szépmővészeti 
Múzeum, Vár, hidak, Planetárium, Gellért-hegy stb. 

Budapest és a környezı települések szoros kapcsolatban állnak, mivel ezen településekrıl 
több ezer munkavállaló jár a fıvárosba dolgozni. Mivel rengeteg oktatási intézménnyel is 
rendelkezik, így az ország minden területérıl választják a diákok a budapesti egyetemeket, 
fıiskolákat. 

Méltán lehetünk büszkék fıvárosunkra. 
 
 
 

1. Sorold fel! 
 
a) Milyen jármővek találhatók fıvárosunkban? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
 
b) Iparai közül melyek kiemelkedıek? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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2. Egészítsd ki a mondatokat! 
 
A népesség gyarapodását az _______________________________ befolyásolta. Buda és Pest 

1703-ban nyerte vissza ___________________________________ rangját. Az ország több 

területérıl érkeznek diákok ____________________________________________________. 
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3. Karikázd be a helyes válasz betőjelé! 
 
Hol található Budapest? 

 
a) a Tiszántúlon 

b) a Dunántúlon 

c) a Duna két partján 

A századforduló után mennyi volt Budapest népessége? 
 
a) százezernél kevesebb 

b) egymillió 

c) egymilliónál több 
 
Melyik része sík terület Budapestnek? 
 
a) Buda 

b) Pest 

c) az egész 
 
4. Győjtsd össze, Budapest milyen központ! Írd le! 
 
 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
 
 
 
5. Húzd alá hazánk tájai közül, mely tájegységek találkozásánál fekszik Budapest! 
 
Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység, Északi-

középhegység 

 
 
6. Készíts egy tablót Budapestrıl az olvasmány alapján egy A/4-es lapra és csatold a 
feladatlaphoz! 
 
 
 
 Összes pont: 

6   

5   

3   

10   

40   


