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Tantárgy: Földrajz fakultáció (emelt szintű érettségi előkészítő) 

 

Évfolyam: 12. 

 

Időkeret: 2 óra/hét 60 óra/év 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején 10 

A világgazdaság jellemző folyamatai 8 

Magyarország, helyünk a Kárpát-medencében és Európában 14 

Európa földrajza 14 

Európán kívüli kontinensek földrajza 12 

Topográfiai gyakorlatok 2 

Összes óraszám: 60 

 

Az érettségi vizsgán a vizsgázónak a földrajzi-környezetiismereteiről, valamint az alábbi föld-

rajzzal kapcsolatoskompetenciáknak –adott vizsgaszintnek megfelelő –elsajátításáról kell szá-

mot adnia. 

Témakör: Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Javasolt óraszám: 10 

Az órakeret fel-

használása 

Korábbi is-

meretek átte-

kintése 

Gyakorlat 
Ismétlés, 

mérés 
Összes óraszám 

6 2 2 10 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- Magyarázza a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, annak okait és 

következményeit. Mutassa be a demográfiai robbanás okait, következményeit. Hason-

lítsa össze a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemzőit. 

- Mutassa be a népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezőket, nevezzen meg példákat 

ritkán és sűrűn lakott területekre. Jellemezze a népesedési szakaszokat. 

- Olvassa le és értelmezze a korfa adatait. Oldjon meg a demográfiai folyamatokhoz kap-

csolódó egyszerű számítási feladatokat, vonjon le következtetéseket az eredmények 

alapján. Mutassa be adatok alapján a népesség kor-és foglalkozási szerkezetét, követ-

keztessen abból a gazdaság fejlettségére. Elemezze a népesség gazdasági aktivitás sze-

rinti jellemzőit (keresők, eltartottak).Nevezze meg és mutassa meg térképen a Föld leg-

nagyobb népességkoncentrációit. Magyarázza meg a népesség egyenlőtlen elrendező-

désének okait és következményeit. Nevezzen meg példákat napjaink migrációs folya-

mataira, magyarázza azok okait. Ismertesse és mutassa meg térképen az emberfajták 

földrajzi elterjedését. Értelmezze az állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű ál-

lam, nemzetiség fogalmát konkrét példák alapján. Nevezze meg a világvallásokat és 

azok vallási központjait. Nevezze meg a világnyelveket. 

- Csoportosítsa a településeket szerepkörük szerint. Említsen példákat a különböző sze-

repkört betöltő településekre, a szerepkörök átalakulására. Mutassa be példák alapján a 
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város kialakulásának folyamatát. Magyarázza a városodás és a városiasodás folyamata 

közötti különbségeket. Ismerje fel képeken, ábrákon és leírásokban a városok övezeteit, 

eltéréseit a különböző földrészeken. Csoportosítsa a falvakat alaprajzuk és funkciójuk 

szerint. Ismertesse a tanya változó szerepét és típusait. Mutassa be az agglomeráció, a 

bolygóváros és az alvóváros kialakulásának folyamatát, mutasson példát ezekre a tér-

képen. Mutassa be példákkal a nagyvárosi élettel járó környezeti és társadalmi gondo-

kat, nevezzen meg megoldási lehetőségeket. Értelmezze a falusi és városi népesség or-

szágonként eltérő arányait és annak összefüggéseit a gazdasági fejlettséggel. 

- Kapcsolja össze a korfán tapasztalható eltéréseket jellemző történelmi eseményekkel. 

Mutassa be a népesedési szakaszok és a korfa alakjának összefüggését. Ismertesse az 

elöregedő és a fiatalodó társadalmak korösszetételéből adódó társadalmi-gazdasági kö-

vetkezményeket. Mutassa be példákon a népességgyarapodás környezeti következmé-

nyeit szemelvények felhasználásával. 

- Bizonyítsa statisztikai adatok alapján az urbanizálódás és a gazdasági fejlettség össze-

függéseit. Mondjon példákat a népességvándorlások típusaira, kapcsolja össze azokat 

történelmi eseményekkel, illetve a népesség mai eloszlásával. 

- Mutassa be napjaink migrációs folyamatainak társadalmi-gazdasági vonatkozásait. 

- Mutassa be a nagyrasszok kialakulásának földrajzi és környezeti okait. Ismertesse pél-

dák alapján a világvallások elterjedését, a vallás kulturális és a társadalmi-gazdasági 

folyamatokban betöltött szerepét. Értelmezze a világnyelvek szerepét. 

- Igazolja példákkal a település szerepköre, alaprajza és arculata közötti összefüggést. 

Hasonlítsa össze a falu és a város fejlődésének folyamatát. Ismertesse a városokba áram-

lás eltérő okait a Föld különböző gazdasági fejlettségű térségeiben. Magyarázza a dezur-

banizáció és az elővárosodás folyamatát. Hasonlítsa össze a fejlett és a fejlődő világ 

urbanizációs folyamatait. Mutassa be a falvak átalakulási folyamatát, szerepük átérté-

kelődését. Mutassa be a tanyavilág kialakulásának okait. Hasonlítsa össze a tanyát és a 

farmot. Ismerje fel ábrákon és képeken a különböző földrajzi övezetek és övek telepü-

lésképének, építkezési módjának sajátosságait, adjon magyarázatot azokra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezé-

sében; 

– szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan; 

– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának 

logikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása; 

– földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, 

szóbeli és írásbeli témák során 

– kommunikációs készségek fejlesztése 

– önálló munkára nevelés, feladatmegoldás 

– gyakorlati feladatok megoldása, elkészítése 

– térbeli látásmód fejlesztése 

FOGALMAK 

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa, 

korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros (glo-

bális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkeze 

TEVÉKENYSÉGEK 
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• Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország demo-

gráfiai adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása  

• Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái 

segítségével 

• Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes alkalma-

zások segítségével 

• Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás, 

városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás eredmé-

nyének bemutatása 

• Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási 

és kulturális sokszínűségének bemutatására 

• Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a vé-

lemények rendszerezése csoportmunkában 

• A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok megfo-

galmazása a település fejlesztésére  

• A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása városlakók-

kal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján 

• Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával 

 

Témakör: A világgazdaság jellemző folyamatai 

óraszám: 8 

 

Az órakeret fel-

használása 

Korábbi is-

meretek átte-

kintése 

Gyakorlat 
Ismétlés, 

mérés 
Összes óraszám 

5 1 2 8 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– Magyarázza a kicsinyítés mértéke és a méretarány közötti kapcsolatot. 

– Mutassa be az állam piacgazdaságban betöltött szerepét. Nevezze meg és értelmezze a 

gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatókat, vessen össze adatsorokat. 

Jellemezze a centrum és periféria térségeket. Hasonlítsa össze a centrum-és a periféria 

országok világgazdasági szerepkörét. Értelmezze a periféria helyzet társadalmi-gazda-

sági jellemzőit. Mutassa meg térképen a világgazdasági pólusokat és vezető országaikat, 

valamint a Föld különböző térségeinek periféria-országait. Mutassa be összehasonlító 

adatsorok, diagramok alapján a pólusok világgazdasági jelentőségét. Mondjon példákat 

különböző fejlettségű országokra. 

– Mutassa be példák alapján a gazdasági fejlettség kapcsolatát az életszínvonallal. Ne-

vezze meg a gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő ténye-

zőket, nevezzen meg példákat szerepük átalakulására. Mutassa be a gazdaság ágazati 

felépítését. Mutassa be országok példáin a gazdasági szerkezet átalakulását, illetve az 

egyes ágazatok változó szerepét, a szolgáltatás szerepének felértékelődését. Mutassa be 

a foglalkozási szerkezet átalakulását. 

– Nevezze meg az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Ismer-

tesse az integrációk fejlődésének szintjeit. Nevezzen meg példákat különböző szintre 

jutott és különböző típusú integrációkra. 
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– Értelmezze a globalizáció folyamatát, a világtermék fogalmát. Mutassa be a globalizá-

ció kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Ismerje fel leírásokban és hírekben a glo-

balizáció folyamatát, jelenségeit. Mutassa be a globalizáció mindennapi életünkben ér-

zékelhető hatását. Nevezzen meg a globalizációhoz kapcsolódó kedvező és kedvezőtlen 

folyamatokat. 

– Ismerje a globalizáció és a transznacionális vállalatok szerveződésének kapcsolatát. Is-

mertesse a transznacionális vállalatok működésének elvét példák alapján. Nevezzen 

meg a világgazdaságban meghatározó szerepet játszó TNC-ket. 

– Ismertesse a működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzőit. Nevezzen meg az or-

szágok eladósodásához vezető folyamatokat. Mutassa be a mindennapok pénzügyi fo-

lyamatait, a pénzügyi szolgáltatások (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, va-

luta) működésének jellemzőit. Oldjon meg egyszerű valutaváltási számítási feladatokat. 

Mutassa be az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Értelmezze az egyéni 

hitelfelvétel kockázatait (árfolyamváltozás, kamatváltozás, törlesztési források). 

– Ismertesse a nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepét és feladataikat. Értelmezzen a 

gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó híreket, adatokat. Mutassa be a szük-

séglet és a termelés, a fizetőképes kereslet és a gazdasági egyensúly összefüggését. Ne-

vezzen meg költségvetési tényezőket, ismerje az államháztartás fogalmát. 

– Mutassa be a piacgazdaság működését, elveit. Hasonlítsa össze a piacgazdaság és a terv-

gazdaság működését. Magyarázza a nemzetgazdaságok átalakuló szerepének okait és 

összefüggéseit. Értelmezze a különböző típusú statisztikai forrásokból származó fejlett-

séget tükröző adatsorokat. Magyarázza meg a világgazdasági pólusok kialakulásának 

okait, folyamatát és területi átrendeződését. Magyarázza meg a periféria-térségek kiala-

kulásának okait. Támassza alá példákkal az eltérő fejlettségű periféria-országok felzár-

kózásának különböző lehetőségeit. Mutassa be a centrum és periféria térségek sajátos 

kapcsolatrendszerét Alkalmazza konkrét példákban az életszínvonal és az életminőség 

mérésére szolgáló mutatókat. Értelmezze a gazdasági szerkezet átalakulását, kapcsolatát 

a társadalmi-gazdasági fejlődéssel. Érzékeltesse példákkal a harmadik és a negyedik 

szektor jelentőségét a mai világgazdaságban és a társadalmi életben. Magyarázza a gaz-

dasági és a foglalkozási szerkezet átalakulásának összefüggéseit. 

– Értékelje az integrációk kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Igazolja az integráló-

dás szükségességét napjaink világgazdaságában. Hasonlítsa össze az egyes integrációs 

szintek működését. Jellemezze a NAFTA és az Európai Unió mint integráció kialakulá-

sának folyamatát, lépéseit. 

– Ismertesse globális világgazdaság működésének jellemzőit, a világméretű szerveződést 

lehetővé tevő technikai feltételeket. Igazolja a globalizáció nyújtotta előnyök kihaszná-

lása és a társadalmi-gazdasági fejlettség kapcsolatát. 

– Mutassa be a transznacionális vállalatok működését, a termelésszervezés sajátosságait. 

Igazolja a TNC-k szerepét a szolgáltatások és a negyedik szektor (K+F) fejlődésében. 

– Mutassa be a működőtőke mozgásának legfőbb irányait és hatásait a gazdasági fejlődés-

ben. Tárja fel az összefüggéseket az eladósodás és az adósságválság kialakulásának fo-

lyamatában. Ismerje az eladósodás társadalmi és gazdasági következményeit. 

– Nevezzen meg az országok eladósodásához vezető világgazdasági eseményeket, folya-

matokat. Elemezze az eladósodás folyamatának nemzetközi összefüggéseit. Mondjon 

példákat inflációt és költségvetési hiányt gerjesztő folyamatokra. Magyarázza az inflá-

ció következményeit. 

– Hasonlítsa össze az IMF és a Világbank tevékenységét. Sorolja fel a költségvetés fő 

összetevőit. Értelmezze az államháztartási hiány kialakulásához vezető folyamatokat. 

Hasonlítsa össze az árfolyam-és a kamatváltozás hatását egyszerű számítási feladatban. 

Oldjon meg a témához kapcsolódó problémamegoldást igénylő feladatokat. 
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– Értelmezze a környezeti válság kialakulásának okait és folyamatát. Mutassa be a föld-

rajzi környezetnek a társadalmi tevékenységek hatására bekövetkezett változásait. 

–  
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható termé-

szeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, ér-

telmezésében; 

– •különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése; 

– •kontúrtérképes feladatok megoldása; 

– •egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értel-

mezése;  

– •földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, fo-

lyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése; 

– •szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan; 

– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának 

logikaiösszekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása; 

– földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgo-

zása, értelmezése és etikus felhasználása; 

– földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, 

szóbeli és írásbeli témák során. 

– kommunikációs készségek fejlesztése 

– önálló munkára nevelés, feladatmegoldás 

– gyakorlati feladatok megoldása, elkészítése 

– térbeli látásmód fejlesztése 

–  

FOGALMAK  

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás, transz-

nacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, újonnan 

iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció 

Javasolt tevékenységek 

• A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek 

segítségével 

• A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges 

telepítő tényezők listázása kooperatív munkában 

• A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő 

szemszögéből 

• Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése 

• Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról 

• Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 

• A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó té-

nyezők ábrázolása fürtábrán 

• Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és következ-

ményekről 

• Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országai-

nak, országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése 

• A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex 

bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával 
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• Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok kapcsolatrendsze-

rének bemutatására 

• Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, pl. 

zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása 

• A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése 

• A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának be-

mutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával. 

 

Témakör: Magyarország, helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

óraszám: 14 

 

Az órakeret fel-

használása 

Korábbi is-

meretek átte-

kintése 

Gyakorlat 
Ismétlés, 

mérés 
Összes óraszám 

8 4 2 14 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- Ismertesse a medencejelleg következményeit az éghajlat, a vízrajz, a vízkészlet és a 

környezeti állapot vonatkozásában. Értelmezze a medencevidék nagytájainak földrajzi 

jellegzetességeit és az azokból adódó környezeti különbségeket, veszélyhelyzeteket. 

Helyezze el hazánkat a térképen, a földgömbön, Európában és a Kárpát-medencében. 

Jellemezze a Kárpát-medence nemzetiségi összetételét tematikus térképek és adatso-

rok segítségével. Ismertesse a magyarság elhelyezkedését a Kárpát-medencében és a 

világban. 

- Magyarázza folyamatábra vagy táblázat segítségével a földtörténeti idők meghatározó 

jelentőségű geológiai eseményeit. Nevezze és mutassa meg térképen az egyes idők, 

időszakok főbb képződményeit. Sorolja fel hazánk legfontosabb felszínalkotó és hasz-

nosítható kőzeteit. Ismertesse területi előfordulásukat, felhasználásuk lehetőségeit. 

- Mutassa be hazánk földrajzi helyzetének éghajlati következményeit, a legfontosabb 

módosító tényezőket. Jellemezze hazánk éghajlatát. 

- Értékelje felszíni vizeink gazdasági jelentőségét. Ismertesse a felszín alatti vizek hazai 

típusait, előfordulásait, hasznosítását. Magyarázza vizeink környezeti problémáit. 

Mondjon példákat a vízvédelem hazai lehetőségeire és megoldásaira. Nevezze meg 

kontúrtérképen hazánk legjelentősebb folyóit, tavait és jellemezze azokat. Mutassa be 

a természetes növénytakaró területi változásait, a legjelentősebb talajtípusok elhelyez-

kedését. Értelmezzen Magyarország természeti adottságaival kapcsolatos tematikus 

térképeket. 

- Ismertesse hazánk 20. századi és jelenkori népesedési folyamatait és azok társadalmi-

gazdasági következményeit. Értelmezze hazánk korfáját. Olvassa le diagramokról, 

adatsorokról és elemezze a népességszám, a természetes szaporulat alakulását. Nevez-

zen meg magas és alacsony népsűrűségű területeket, indokolja a különbségeket. Is-

merje a magyarországi nemzetiségeket és azok területi kötődését. 

- Mutassa be a hazai foglalkozási szerkezetet, átalakulását, magyarázza az okait. Mu-

tassa be hazánk településföldrajzi jellemzőit térképek, képek, adatsorok, ábrák alapján. 

- Értékelje hazánk természeti erőforrásait és azok szerepét a nemzetgazdaságban. Ismer-

tesse a magyar nemzetgazdaság jellemző vonásait, területi és szerkezeti átrendeződé-

sét ábrák, statisztikai adatsorok, tematikus térképek segítségével. Mutassa be a gazda-

sági rendszerváltás következményeit. 
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- Alkalmazza az országok gazdaságának összehasonlítására szolgáló mutatókat a ma-

gyar gazdaság európai és a világgazdaságban elfoglalt helyének bemutatására. Olvassa 

le tematikus térképekről a GDP regionális adatait, és magyarázza annak eltéréseit. Ál-

lapítson meg tényeket, folyamatokat, összefüggéseket adatsorok, ábrák segítségével az 

egyes ágak, ágazatok helyzetéről, a nemzetgazdaságban elfoglalt szerepéről. Mutassa 

be az ipar területi és szerkezeti átalakulásának folyamatát. Elemezze a húzóágazatok 

(autóipar, gyógyszeripar, infokommunikációs ágazat) szerepét, illetve annak változá-

sait. Jellemezze a tudásipar feltételeit. Bizonyítsa éghajlati és talajadottságaink szere-

pét a művelési ágak megoszlásában, főbb terményeink előállításának területi elhelyez-

kedésében. Nevezze meg a történelmi borvidékeket térkép alapján. Mutassa be temati-

kus térképek segítségével az infrastruktúra és a településhálózat kapcsolatát. Vegye 

sorra a hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek körét. Ismerje fel 

a hagyományok földrajzi alapjait. Értékelje hazánk közlekedésföldrajzi helyzetét. 

Vizsgálja meg az átmenő forgalom jellemzőit és infrastruktúráját. 

- Mutassa be és helyezze el a térképen a fontosabb idegenforgalmi körzeteket, tájegysé-

geket, ismertesse azok értékeit. Soroljon fel a világörökség részeként számon tartott 

hazai értékeket. Ismertesse hazánk integrációs törekvéseit, ennek okait. 

- Ismertesse térkép segítségével a nagytájakat és résztájaikat, mutassa és nevezze meg 

ezeket kontúrtérképen. Jellemezze a nagytájak felszínét, éghajlatát, vízrajzát, főbb ta-

lajtípusait, ásványkincseit és a természeti adottságok hatásait a gazdasági életre. 

- Ismertesse a nagytájak természeti és kulturális értékeit, idegenforgalmi lehetőségeit és 

központjait. Mutassa meg térképen és nevezze meg kontúrtérképen a nagytájak főbb 

településeit. Kapcsolja hozzájuk a jellemző természeti erőforrásokat és gazdasági tevé-

kenységeket. Mutassa be az összefüggést a földrajzi fekvés, az infrastruktúra, a fo-

gyasztópiac és a gazdaság fejlettsége között. Nevezze meg a nagytájat érintő környe-

zeti problémákat, és ezek mérséklésének lehetőségeit. 

- Mutassa meg a térképen, nevezze meg kontúrtérképen hazánk nagyrégióit. Hasonlítsa 

össze az egyes régiók jellemző erőforrásait, földrajzi adottságait. Jellemezze az egyes 

régiókat hazánk gazdaságában betöltött szerepük, jellemző gazdasági tevékenységük 

alapján. Mutassa be az egyes régiók társadalmi-gazdasági központjait, fontosabb tele-

püléseit. Mutassa be a társadalmi-gazdasági fejlődés, fejlettség regionális különbségeit 

és összefüggéseit. Elemezzen ehhez kapcsolódó adatokat. 

- Mutassa be a régió területéhez tartozó nemzeti parkok, világörökségi helyszínek érté-

keit, igazolja idegenforgalmi szerepüket. Nevezzen meg idegenforgalmi célpontokat. 

- Jellemezze a főváros település-szerkezetét ábrák segítségével. Mutassa be központi 

szerepét az ország társadalmi-gazdasági életében. 

- Ismerje fel térképen, kontúrtérképen és nevezze meg hazánk nemzetiparkjait, a világ-

örökséghez tartozó értékeit. Nevezzen meg magyarországi néprajzi csoportokat, tud-

jon példát mondani hagyományaikra, értékeikre. Nevezzen meg a hungarikumok kö-

rébe sorolt termékeket, kulturális értékeket. 

- Értékelje hazánk környezeti állapotát tematikus térképek, összehasonlító adatsorok, 

fotók segítségével. Mutassa be a medence-és a tranzit-jelleg szerepét a környezet 

szennyeződésében, és az összefogás szükségességét ezek csökkentésére. Sorolja fel a 

nagyvárosok környezeti ártalmait, a megoldás lehetőségeit, a környezet védelmében 

tett intézkedéseket és azok eredményeit. 

- Mondjon példát hazánk környezetvédelmi problémákkal foglalkozó intézményeire, 

azok tevékenységére. 

- Mondjon példákat a határainkon átnyúló eurorégiókra és együttműködésekre. Mutassa 

be nemzetközi gazdasági kapcsolataink irányának és tartalmának változását adatsorok 

alapján. Nevezze meghazánk legfontosabb külkereskedelmi partnereit. Ismertesse a 
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külkereskedelem szerepét hazánk gazdaságában. Mutassa be ábrák, adatsorok alapján 

a külkereskedelem áruösszetételét. 

- Kapcsolja össze a Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának kialakulását a föld-

tani fejlődési folyamatokkal. Elemezze a földrajzilag nyitott határ és a zárt medence-

helyzet következményeit. A bizonyításhoz használjon különféle tematikus térképeket. 

Mutassa be a medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájalakítás és következmé-

nyeinek ok-okozati összefüggéseit, kilátásait. Értékelje a központi fekvés és a tranzit-

helyzet előnyeit és hátrányait. 

- Tudjon példákat mondani a határainkon átnyúló eurorégiókra és együttműködésekre. 

- Mutassa be a Kárpát-medence földtörténeti fejlődésének lemeztektonikai folyamatát. 

Ismerje az időszakok, korok eseményeit és hazai földtörténeti emlékeit. 

- Ismertesse az egyes éghajlati elemek értékeinek hazai eloszlási jellegzetességeit. Bizo-

nyítson többtényezős földrajzi összefüggéseket (medence-jelleg, földtani felépítés, ég-

hajlat felszíni és felszín alatti vízkészlet és jellemzőik). 

- Bizonyítsa szemelvények alapján a vízszennyezés helyi és regionális összefüggéseit, a 

nemzetközi összefogás szükségességét a Kárpát-medencében. Mutassa be az éghajlat, 

a természetes növénytakaró és a talaj összefüggéseit hazánk területén. Prognosztizálja 

Magyarország feladatait a fenntartható fejlődés, a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság 

kapcsolatában. 

- Elemezzen a népesség nemzetiségi összetételét, területi eloszlását bemutató tematikus 

térképeket, statisztikai adatsorokat, korfákat. Bizonyítsa a népességmozgások össze-

függését a gazdasági-politikai tényezőkkel. Értelmezze a településfajták, a település-

hálózat átalakulását. 

- Elemezze a lakókörnyezetet és az életmódbeli jellemzőket alakító tényezőket (nagyvá-

rosi, városi, falusi települések; természeti és épített környezet; gazdasági, szociális el-

térések). Elemezze a falusias térségek válsághelyzetének okait, és felzárkózásuk lehe-

tőségeit. Ismertesse hazánk településföldrajzi jellemzőinek területi különbségeit, ele-

mezze a településtípusok változó súlyát. 

- Elemezze Magyarország gazdasági szerkezetét, a fejlettség és az életmód kapcsolatát, 

a regionális különbséget. Ismertesse az összefüggést hazánk társadalmi-gazdasági fej-

lődése és annak történelmi háttere között. 

- Értelmezze a munkanélküliség kialakulásának okait, csökkentésének lehetőségeit. Ér-

tékelje hazánk gazdasági szerepét adatok, szemelvények alapján uniós és világgazda-

sági kitekintéssel. Mutassa be a külföldi tőke szerepét a rendszerváltozást követő gaz-

dasági fejlődésben. Mutassa be példák alapján a piac és a tulajdonformák szerepét, 

változását a gazdaság működésében. Állapítson meg tendenciákat, összefüggéseket az 

egyes ágazatok szerepéről nemzetközi statisztikai adatok alapján, és hasonlítsa össze 

ezeket a hazai jellemzőkkel. Mutassa be konkrét példa alapján az ipari parkok szerepét 

a térségek gazdasági fejlődésében. Vizsgálja meg az ipari és infoparkok, a zöld és bar-

namezős beruházások szerepét. Elemezze a magyar energiagazdaság adottságait, lehe-

tőségeit, nemzetközi kapcsolatait. Fogalmazzon meg a fenntartható fejlődést támogató 

törekvéseket. Ismertesse az élelmiszergazdaság szerepét a nemzetgazdaságban. Tudjon 

példákat mondani Magyarország és az Európai Unió mezőgazdasági kapcsolatára. 

- Mutassa be a turizmus környezetre és a szolgáltatás egyéb ágazataira gyakorolt hatá-

sait. Vázolja fel az idegenforgalom szerepét a gazdaságban, vizsgálja eltérő jellegű 

körzeteit. Prognosztizálja azidegenforgalmi fejlesztések lehetőségeit. 

- Bizonyítsa statisztikai adatok segítségével a nagytáj szerepét hazánk gazdasági életé-

ben. Helyezze el a földtörténeti időegységekben a nagytájak, résztájak kőzetanyagá-

nak, ásványkincseinek a kialakulását. Ismertesse a tájformálásban szerepet játszó föld-

rajzi erők tevékenységét. 
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- Hasonlítsa össze a résztájak természeti és társadalmi-gazdasági adottságait. Ismertesse 

a történelmi múlt, a hagyományok, az infrastruktúra, a szaktudás szerepét a nagytájak 

gazdaságában. 

- Ismertesse a gazdasági szerkezetváltás pozitív és negatív következményeit a térség-

ben. Mutassa be példák alapján a nagytáj jellegzetes településtípusait és azok össze-

függéséta természeti adottságokkal. 

- Ismertesse a nagyrégiók kialakításának elveit. Indokolja a regionális fejlettség különb-

ségeit természeti, társadalmi, gazdasági tényezőkkel. Fogalmazzon meg fejlődési, fel-

zárkózási utakat adatok alapján. Magyarázza ezekben a húzóágazatok szerepét. Mond-

jon példákat a régiókon belüli területi fejlettségi különbségekre, ismerje ezek okait. 

Mondjon példákat a nagyrégión belüli és az azok közötti együttműködésekre. 

- Nevezzen meg és csoportosítsa különböző szempontok alapján az egyes régiók terüle-

téhez kapcsolódó védett természeti, kulturális értékeket. Hasonlítsa össze az idegen-

forgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, szolgáltatások) jellemzőit. 

- Ismertesse példák alapján Budapest sokoldalú gazdasági kapcsolatát az agglomeráció 

településeivel. 

- Mutassa be a hungarikumok gazdasági és idegenforgalmi jelentőségét. 

- Elemezzen összehasonlító módon különböző forrásokból származó adatokat, fogal-

mazzon meg előrejelzéseket az adatok alapján. Hasonlítsa össze a védettség jellegét és 

különböző fokozatait helyek, objektumok példáin. 

- Igazolja példákkal a környezeti szempontokat figyelembe vevő gazdasági fejlesztés 

fontosságát. 

- Ismerje fel a regionális szerveződések földrajzi alapjait. Mutassa be a Kárpát-meden-

cében működő eurorégiók legfőbb tevékenységeit. Ismertesse nemzetközi gazdasági 

kapcsolataink jellemzőit, az Európai Unió gazdaságában betöltött szerepét. 

-  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

- Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági 

szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és 

az Európai Unióban 

- Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a 

nemzeti identitás erősítése 

- Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a véle-

ményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése 

- A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkálta-

tásán alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Al-

föld régió, Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 

FOGALMAK  

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi fej-

lettségi különbség, eurorégió 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Régiók, megyék 

Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, Deb-

recen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, He-

gyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbar-

cika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, Nyír-

egyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, 
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Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, 

Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Vi-

sonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

• Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás forgatóköny-

vének megtervezése és elkészítése 

• A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható 

munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése 

• Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek 

megvitatása 

• Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-

as években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése 

• Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez, katasztró-

fákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán, ciánszennye-

zés a Tiszán 

• Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával 

• Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és pusz-

tuló, leszakadó területeiről 

• Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági folya-

matok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása 

• Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló infor-

mációgyűjtés alapján 

• A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és követ-

kezményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek alkal-

mazásával 

• Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és 

azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása  

• A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása több-

féle forrás felhasználásával 

 

Témakör: Európa 

Óraszám: 14 óra 

 

Az órakeret fel-

használása 

Korábbi is-

meretek átte-

kintése 

Gyakorlat 
Ismétlés, 

mérés 
Összes óraszám 

8 4 2 14 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- Sorolja fel és csoportosítsa a légkört alkotó anyagokat. Ismertesse a légkör szerkezeti 

felépítését, a szférák jellemzőit és a bennük lezajló változások lényegét. Elemezzen a 

témához kapcsolódó ábrát. Nevezze meg a legnagyobb légszennyező forrásokat. 

- Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjuk és geológiai szerkezetük 

közötti összefüggést. Támassza alá példákkal a geológiai szerkezet és az ásványkin-

csek előfordulásának összefüggését Mutassa meg a térképen és jellemezze a kontinens 

nagytájait, szerkezeti egységeit, éghajlatait. Mutassa be konkrét példákon az éghajlatot 
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alakító és módosító tényezők szerepét a kontinensen. Mutassa be tematikus térképek 

segítségével az éghajlat, a vízrajz, a növényzet és a talajtípus közötti összefüggést. Is-

merje fel diagramok és más ábrák, képek, leírások alapján a kontinens jellegzetes ég-

hajlatait, és jellemezze azokat. Mutassa be konkrét példákon a társadalom környezet-

alakító tevékenységét és annak hatásait. Nevezze meg a kontúrtérképen a kontinens 

legfontosabb felszíni vizeit és nagytájait. 

- Magyarázza a természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági fejlődés népsűrűséggel 

való kapcsolatát. Mutassa meg térképen Európa sűrűn lakott területeit, nagy agglome-

rációit, és indokolja az elhelyezkedésüket. Sorolja fel és mutassa meg térképen, kon-

túrtérképen Európa országait, fővárosait, a tanult országok legfontosabb gazdasági 

központjait, és ismertesse földrajzi jellemzőiket. Hasonlítsa össze Észak-, Mediterrán-, 

Atlanti-, Kelet-és Közép-Európa természeti és társadalmi-gazdasági földrajzi jellem-

zőit, környezeti állapotát. Nevezze meg az egyes térségek, a tanult országok kulturális, 

életmódbeli sajátosságait. Sorolja fel jellegzetes mezőgazdasági terményeit, ásvány-

kincseit és ipari termékeit, illetve tipikus gazdasági ágait. Nevezzen meg a tanult or-

szágok gazdaságára jellemző termékeket! Mondjon példákat a tanult országok kulturá-

lis értékeire. 

- Mutassa be az európai együttműködés kialakulását, lényegét és legfontosabb területeit, 

hatását a tagállamok társadalmi-gazdasági életére. Nevezze meg az Európai Unió tag-

államait, főbb intézményeit. Ismertesse hazánk és a szervezet kapcsolatát. Mutassa be 

példákkal alátámasztva az unión belüli területi fejlettségi különbségeket, a regionális 

politika fő vonásait. Elemezzen az Európai Unióval kapcsolatos statisztikai adatokat. 

- Mutassa be konkrét példákon a szigetország földrajzi fekvésének és ásványkincseinek 

szerepét a gazdaság fejlődésében. Mutassa be az ipar területi elhelyezkedésének fő vo-

násait és ezek okait. 

- Európa általános természetföldrajzi képe. Európa általános társadalom-földrajzi képe. 

Az Európai Unió. A területi fejlettség különbségei Európában. Az Európai Unió mag-

területei (Egyesült Királyság, Franciaország, Benelux államok, Németország). Fejlett 

gazdaságú országok Európa közepén (Ausztria, Svájc). A gazdasági felzárkózás lehe-

tőségeinek példái (Olaszország, Spanyolország, Görögország). Kelet-Közép- és Dél-

kelet-Európa rendszerváltó országai (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, 

Jugoszlávia utódállamai [Délszláv államok], Szlovénia, Horvátország, Szerbia). Kelet-

Európa (Oroszország, Ukrajna). 

- Mutassa be a kontinens kialakulásának folyamatát geológiai és szerkezetmorfológiai 

térképek segítségével. Magyarázza a lemeztektonikai folyamatok és a kontinens terü-

letének változása közötti összefüggést. Ismerje fel kontúrtérképen, ábrán, képen a fon-

tosabb szerkezet-domborzati egységeket. 

- Mutassa be az európai erőtér átalakuló világgazdasági szerepét, térjen ki az új válság-

jelenségek hatásaira. Elemezze a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetét, szere-

pét a gazdasági fejlődésben. Vizsgálja meg az országok és térségek változó szerepét az 

integrációs folyamatokban. Mondjon példákat a vendégmunkások, a menekültek és a 

bevándorlók befogadásából adódó problémákra. Támassza alá példákkal a társadalmi 

fejlődés, a foglalkozási átrétegződés és az urbanizáció kapcsolatát. Mutassa be a társa-

dalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit Európában, magyarázza azok okait és 

következményeit. Hasonlítsa össze Észak-, Mediterrán-, Atlanti-, Kelet-és Közép-Eu-

rópa természeti erőforrásait, igazolja példákkal ezek hatását a gazdasági élet (mező-

gazdaság, ipar, szolgáltatások) szerveződésére. Összegezze a Földközi-tenger jelentő-

ségét a mediterrán-európai országok társadalmi-gazdasági életében. Mutassa be a ta-

nult országok szerepét, jelentőségét a világgazdaságban és az Európai Unióban. 
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- Magyarázza az európai integráció kialakulásához vezető okokat, ismerje fejlődésének 

történetét, kapcsolatát egyéb tömörülésekkel. Helyezze el az Európai Uniót a világgaz-

daság erőközpontjai között statisztikai adatok elemzése alapján. Tárja fel az integráció 

bővítésének lehetőségeit és problémáit. Mutassa be a szervezet mezőgazdasági politi-

káját, területfejlesztési, környezetvédelmi és környezetgazdálkodási törekvéseit. 

- Ismertesse a gyarmatosítás szerepét az ország gazdaságának fejlődésében, legyen tisz-

tában világgazdasági szerepe átalakulásának okaival. Ismertesse forráselemzés alapján 

a gazdasági szerkezetváltás sikeres és kevésbé sikeres útjait. Jellemezze az ország sze-

repét az Európai Unióban. 

- Igazolja a gazdaságpolitika és a mezőgazdasági termelés sajátos vonásainak kapcsola-

tát. Mutassa be a gazdaság területi átrendeződésének sajátos vonásait. 

- Támassza alá példákkal az ipar területi és szerkezeti átalakulási folyamatát, a déli tar-

tományok gyors gazdasági fejlődését. Mutassa be területi különbségek kialakulásának 

tényezőit. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható termé-

szeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, ér-

telmezésében; 

– egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelme-

zése; 

– földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folya-

matábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése; 

– szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan; 

– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának 

logikaiösszekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása; 

– földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgo-

zása, értelmezése és etikus felhasználása; 

– •földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, 

szóbeli és írásbeli témák során. 

– kommunikációs készségek fejlesztése 

– önálló munkára nevelés, feladatmegoldás. 

 

Fogalmak 

Európa A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, 

Közép-Európa, Nyugat-Európa; Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szige-

tek, Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinári-

hegység, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Ke-

let-európai-síkság, Kréta, Londoni-medence, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine-hegység 

(Pennine), Pireneusi (Ibé-riai)-félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, 

Szicília, Urál, Vezúv; Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, 

Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, IJssel-tó, La Manche, Ladoga-tó, Pó, Rajna, 

Rhône, Szajna, Temze, Urál (folyó), Volga, Watt-tenger; Országok: Albánia, Anglia, Bel-

gium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Fehéroroszország, Finnor-

szág, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Luxemburg, Macedó-

nia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Oroszor-

szág, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Ukrajna, Vatikán; Történelmi tájnevek: 

Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék; Kárpátalja; Vajda-ság; Városok: Amszter-

dam, Antwerpen, Athén, Barcelona, Belgrád, Beregszász, Bilbao, Birmin-gham, Brüsszel, 
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Chişinắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin, Dubrovnik, Eszék, Europoort, Fi-

ume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága, 

Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó, Minszk, 

Moszkva, Munkács, Murmanszk, Nápoly, Nyizsnyij Novgorod, Odessza, Oslo, Párizs, Pod-

gorica, Reykjavík, Róma, Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split, Stockholm, Strasbourg, Sza-

badka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Theszaloníki, Tirana, Torino, Újvidék, Ungvár, 

Várna, Velence, Volgográd, Zágráb; Iparvidékek: Dél- és délkelet-angliai iparvidék, Donyec-

medence, Északkelet-angliai iparvidék, Északnyugat-oroszországi (Szentpétervár környéki) 

iparvidék, Flandriai iparvidék, Karaganda, Közép-angliai iparvidék, Kuznyecki-medence, Lo-

taringia, Moszkva környéki (Központi) iparvidék, Olasz ipari háromszög, Randstad, Skót 

iparvidék, Uráli iparvidék, Volgai iparvidék. Közép-Európa Tájak: Bécsi-medence, Csalló-

köz, Cseh-medence, Déli-Kárpátok, Duna-delta, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, 

Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Germán-alföld, Grossglockner, Hargita, Kár-

pát-medence, Kárpát-medencevidék, Keleti-Alpok, Keleti-Kárpátok, Lengyel-alföld, Lengyel-

középhegység, Lengyel-tóhátság, Magas-Tátra, Morva-medence, Német-középhegység, Nyu-

gati-Alpok, Román-alföld, Székelyföld, Szent Gotthárd-hágó, Szilézia, Szudéták, Vereckei-

hágó; Vízrajz: Boden-tó, Duna–Majna–Rajna vízi út, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent 

Anna-tó, Vág, Visztula; Száva (lásd Magyarországnál is) Országok: Ausztria, Csehország, 

Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Románia, Svájc, Szlovákia, 

Szlovénia; Városok: Arad, Beregszász, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Buka-

rest, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, 

Hamburg, Hannover, Kassa, Karlovy Vary, Katowice, Kolozsvár, Köln, Krakkó, Linz, Lip-

cse, Ljubljana, Łódź, Marosvásárhely, München, Mannheim, Nagyvárad, Ostrava, Ploieşti, 

Plzeň, Pozsony, Prága, Riga, Révkomárom, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Székely-

udvarhely, Tallin, Temesvár, Trieszt, Varsó, Vilnius, Zürich; Iparvidékek: Ruhr-vidék. 

Javasolt tevékenységek 

• A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus tér-

képek segítségével 

• A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szük-

séges telepítő tényezők listázása kooperatív munkában 

• A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő 

szemszögéből 

• Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházá-

sokról 

• Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 

• A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet ját-

szó tényezők ábrázolása fürtábrán 

• Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és kö-

vetkezményekről 

• Az európai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak, országcsoportja-

inak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése 

• A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komp-

lex bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával 

• Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok kapcsolatrend-

szerének bemutatására 

• Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismerte-

tése, pl. zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása 

• A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése 
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• A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának 

bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával 

Témakör: Európán kívüli területek 

Óraszám: 12 óra 

 

Az órakeret fel-

használása 

Korábbi is-

meretek átte-

kintése 

Gyakorlat 
Ismétlés, 

mérés 
Összes óraszám 

6 4 2 12 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- Mutassa be az egyes kontinensek földrajzi sajátosságait. Mondjon példákat az egyes 

kontinenseken előforduló nagyszerkezeti egységekre. Elemezze tematikus térképek 

alapján a geológiai szerkezet és az ásványkincsek összefüggéseit. Jellemezze a konti-

nensek nagytájait, a folyókat, a tavakat. Mondjon példákat a kontinensek főbb erőfor-

rásaira. Ismerje fel képek, ábrák, leírások és tematikustérképek alapján a földrajzi öve-

ket, a kontinensek jellemző területeit, tipikus tájait. 

- Ismertesse a népességkoncentrációkialakulását,jellemzőit,anépességegyenlőtlenelhe-

lyezkedésénekokát.Magyarázza a kontinensek ország-csoportjainak eltérő üteműgaz-

dasági fejlődését. Ismertesse a mezőgazdasági termelés egyes kontinenseken jellemző 

típusait és azok fontosabb terményeit. Nevezzen meg sajátos kulturális értékeket az 

egyes országokban. Mondjon példákat a földrészekről az emberi beavatkozás környe-

zetkárosító hatásaira és ezek következményeire, a károsítás mérséklésének lehetősége-

ire. Sorolja fel, mutassa meg térképen, és nevezze meg kontúrtérképen a kontinensek 

tanult nagytájait, folyóit, tavait, jellegzetes térségeit, országait, azok fővárosát és 

egyéb gazdasági központjait. 

- A kontinensek általános természet- és társadalom-földrajzi képe. Ázsia általános föld-

rajzi jellemzői. Ázsia regionális földrajza (Kína, Japán, India, Délkelet-Ázsia iparoso-

dott és iparosodó országai, Délnyugat-Ázsia). Ausztrália és Óceánia. A sarkvidék föld-

rajza. Afrika általános földrajzi jellemzői. Afrika regionális földrajza. Amerika föld-

rajza. Amerika országai, regionális földrajza (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, 

Latin-Amerika, Mexikó, Brazília, „Banánköztársaságok”, adóparadicsomok). 

- Ismertesse a kontinensek szerkezeti felépítését és annak lemeztektonikai hátterét. Mu-

tassa be a kontinensek természet-földrajzi adottságait éghajlati, növényzeti és talajtér-

képek összehasonlító elemzésével. Ismerje fel diagramok alapján a földrészek jel-

lemző éghajlatait és térképvázlatokon az éghajlati öveket. Mutassa be az egyes konti-

nensekre jellemző példákkal a vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rend-

szerét. Elemezzen keresztmetszetet a kontinensek természeti adottságairól. Mutassa be 

a kontinensek világgazdasági szerepét, annak változásait. 

- Mutassa be a kontinensek  vallási-kulturális sokszínűségét, ennek következményeit a 

társadalom életében.Ismertesse példák segítségével az ősi kultúrák, a világvallások tár-

sadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló szerepét. Értelmezze miért lett Ázsia a 

világ új fejlődési és gazdasági pólusa. Elemezze azélelmezési problémák kialakulásá-

nak okait, ismertesse a megoldásukra tett erőfeszítéseket. Mutassa be Ázsia elmara-

dott, szegény térségeinek példáit, elemezze és magyarázza az ottani társadalmi és gaz-

dasági problémák jelenségeit. Elemezze az élelmezési problémák kialakulásának 

okait, ismertesse a megoldásukra tett erőfeszítéseket. 

- Ismertesse a társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásait. Mutassa be a külföldi tőke 

szerepét az ország gazdaságának fejlődésében. Jellemezze Hongkong sajátos szerepét. 
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Mutassa be a gazdasági fejlődés és a környezet-átalakítás kapcsolatát, az ebből adódó 

környezeti veszélyeket Kína példáján. 

- Ismertesse az elszigetelt fekvés következményeit. Mutassa be a természeti adottságok-

ban megnyilvánuló összefüggéseket és az ausztrál gazdaság legfőbb vonásait. Érté-

kelje Ausztrália és Óceánia szerepét a világgazdaságban. 

- Értelmezze: a sarkvidékeket, mint sajátos élettereket. Ismertesse az Antarktikán mű-

ködő kutatóállomások jelentőségét. 

- Hasonlítsa össze Afrika különböző természeti földrajzi adottságú tájainak gazdasági 

életét. Mutassa be a gyarmatosítás következményeit, a társadalmi-gazdasági elmara-

dottság okait, a népesedési problémákat, a megoldási lehetőségek ellentmondásait. Jel-

lemezze a kontinens világgazdasági szerepének alakulását. Ismertesse népek és kultú-

rák találkozásából adódó problémákat példák alapján. 

- Ismertesse a Száhel-öv problémájának természeti, társadalmi, egészségügyi összefüg-

géseit, a nemzetközi segítségnyújtás szerepét a problémák mérséklésében. Mutassa be 

a Dél-afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó tényezőket. Igazolja, hogy az 

ország a kontinens meghatározó gazdasági központja. 

- Vesse össze a dél-amerikai és az afrikai földrajzi övezetességet, indokolja a különbsé-

geiket. Vizsgálja meg a földrész szerkezeti felépítésének, szerkezetfejlődésének gaz-

daságot és életmódot meghatározó szerepét. Elemezze összehasonító módon az észak-, 

dél-és közép-amerikai tájtípusokat. Ismertesse amerikai példák alapján a népességkon-

centrációk, a városodás és a városiasodás, a település-együttesek, az agglomerációs 

zónák kialakulási folyamatait, területileg eltérő jellemzőit. Mutassa be amerikai példák 

alapján a népesség városba áramlásának okait és jellemzőit. Vázolja fel az erőforrás-

gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig ívelő fejlődési utat Amerikában. Fejtse ki a 

technológiai övezet jellemzőit. Jellemezze a technopoliszt, ismertesse szerepét a mo-

dern amerikai gazdaság fejlődésében. 

- Ismertesse a népesség összetételének változásait, a bevándorlás szerepét az USA társa-

dalmi-gazdasági fejlődésében. Mutassa be összefüggéseiben és elemezze az USA-beli 

nagy gazdasági körzetek fejlődésének tendenciáit, az ezeket kiváltó okokat. Mondjon 

példákat az amerikai TNC-k világgazdasági szerepére. 

-  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható termé-

szeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, ér-

telmezésében; 

– szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan; 

– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának 

logikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása; 

– földrajzi-környezeti tartalmú információ hordozók használata, információk feldolgo-

zása, értelmezése és etikus felhasználása; 

– földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, 

szóbeli és írásbeli témák során. 

– kommunikációs készségek fejlesztése 

– önálló munkára nevelés, feladatmegoldás. 

 

Topográfiai ismeretek: 

Afrika Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Afrikai-ősföld, Atlasz, Dél-afrikai-

magasföld, Kanári-szigetek, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), 



 16 

Kongó-medence, Líbiai-sivatag, Madagaszkár, Namib-sivatag, Szahara, Szudán, Teleki-vul-

kán; Száhel (öv); Vízrajz: Csád-tó, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Kongó, Niger, Nílus, Szu-

ezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; Asszuáni-gát (asszuáni Nagy-gát); Or-

szágok: Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Ma-

rokkó, Nigéria, Seychelle-szigetek, Tunézia; Városok: Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannes-

burg, Kairó, Pretoria. Amerika A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Ame-

rika, Latin-Amerika; Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegy-

ség (Appalache), Atacama-sivatag, Bahama-szigetek, Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Flo-

rida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-ősföld, 

Kordillerák, Labrador-félsziget(Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mt. Pelée, 

Mount St. Helens, Para-ná-alföld, Popocatépetl, Préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy; Víz-

rajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, La Plata, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-

tavak (Erie-, Felső-, Huron-, Michigan-, Ontario-tó), Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Pa-

raná, Szt. Lőrinc-folyó; Országok: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Bra-

zília, Dominikai Köztársaság (Dominika), Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Vene-

zuela; Városok: Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, 

Houston, LosAngeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Jane-

iro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. Ausztrália és Óceánia Tájak: Ausztráliai-

alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztrá-

liai-ősföld, Új-Guinea; Vízrajz: Murray;  

Országok: Ausztrália, Új-Zéland; Városok: Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington. 

Ázsia A földrész részei: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-

Ázsia, KözépÁzsia, Belső-Ázsia; Tájak: Angara-ősföld, Arab-félsziget, Arab-ősföld, Bali, Cso-

molungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík (Dekkán-ősföld), Dél-kínai-hegyvidék (Kínai-ős-

föld), Fuji, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokí-

nai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Iráni-felföld, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, 

Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Kuznyecki-me-

dence, Mezopotámia, Nyugat-szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, 

Tien-san, Turáni-alföld; Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Bering-szoros, Boszporusz, Brahmaputra, 

Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-

tenger, Léna, Mekong, Ob, Perzsa-öböl (Arab-öböl), Sárga-folyó, Tigris; Országok: Arab Emír-

ségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Ja-

pán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; Városok: An-

kara, Bagdad, Bangkok, Bombay, Calcutta, Cseljabinszk, Haifa, Hongkong, Isztambul, Jakarta, 

Jekatyerinburg, Jeruzsálem, Kanton, Kobe, Krasznojarszk, Kyoto, Manila, Mekka, Novoszi-

birszk, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Új-

delhi, Uszty-Ilimszk, Vlagyivosztok. 

Javasolt tevékenységek: 

• A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek 

segítségével 



 17 

• A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges 

telepítő tényezők listázása kooperatív munkában 

• A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő 

szemszögéből 

• Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése 

• Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról 

• Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 

• A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó té-

nyezők ábrázolása fürtábrán 

• Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és következ-

ményekről 

• Az amerikai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak, ország-

csoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése 

• A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex 

bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával 

• Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok kapcsolatrendsze-

rének bemutatására 

• Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, pl. 

zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása 

• A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése 

• A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának be-

mutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával 


