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FIZIKA 

9-12. ÉVFOLYAM 

(ESTI TAGOZAT) 

 
 

A terﾏészettudoﾏáﾐ┞os ﾏűveltség ﾏiﾐdeﾐ eﾏHer száﾏára foﾐtos. A fizika taﾐítását 

ﾐeﾏ az alapfogalﾏak defiﾐiálásával, az alaptörvéﾐ┞ek Heﾏutatásával kezdjük: minden té-

ﾏakörHeﾐ ﾏiﾐdeﾐki száﾏára foﾐtos téﾏákkal, g┞akorlati tapasztalatokkal, praktikus, hasz-

nos ismeretekkel iﾐdítjuk a taﾐaﾐ┞ag feldolgozását.  

Rá kell vezetﾐüﾐk taﾐítváﾐ┞aiﾐkat arra, hog┞ a fizika haszﾐos, az élet ﾏiﾐdeﾐ foﾐtos te-

rületéﾐ ﾏegjeleﾐik, isﾏerete g┞akorlati előﾐ┞ökkel jár. Céluﾐk a proHléﾏaközpoﾐtúság, a 

g┞akorlatiasság és az isﾏeretek eg┞eﾐsúl┞áﾐak ﾏegtereﾏtése a ﾏotiváIió fol┞aﾏatos feﾐn-

tartásáﾐak és ﾏiﾐdeﾐ diák eredﾏéﾐ┞es taﾐulásáﾐak érdekéHeﾐ, hog┞ taﾐulóiﾐk a terﾏészet 

jeleﾐségeit értőkké váljaﾐak. 

Az elvárható alapsziﾐt az, hog┞ a taﾐulók a taﾐtervHeﾐ lévő téﾏaköröket ﾏegisﾏerjék, 

értelﾏezzék a jeleﾐségeket, isﾏerjék a teIhﾐikai alkalﾏazásokat, és íg┞ leg┞eﾐek képesek a 

körülöttüﾐk lévő terﾏészeti-teIhﾐikai körﾐ┞ezetHeﾐ eligazodﾐi.  

A taﾐterv ezzel eg┞ időHeﾐ lehetővé teszi a ﾏél┞eHH összefüggések felisﾏerését is, aﾏi 

a differeﾐIiálás, a tehetséggoﾐdozás, az öﾐálló isﾏeretszerzés révéﾐ a ﾏérﾐöki és a terﾏé-

szettudoﾏáﾐ┞os pál┞ára készülők száﾏára ﾏegfelelő ﾏotiváIiót és orieﾐtáIiót ﾐ┞újthat. 

A felﾐőttképzési fizika taﾐterv ﾐeﾏ a hag┞oﾏáﾐ┞os, sokszor öﾐIélú, „Heg┞akoroltató” 

száﾏítási feladatokoﾐ alapul.  Száﾏításokat Isak ol┞aﾐ esetekHeﾐ váruﾐk, aﾏikor a száﾏítás 

elvégzése a taﾐaﾐ┞ag ﾏél┞eHH ﾏegértését szolgálja vag┞ a száﾏértékek öﾐﾏagukHaﾐ érde-

kesek. A fizika taﾐtárg┞ keretéHeﾐ eszközkéﾐt haszﾐáljuk a ﾏateﾏatikát.  

A tanterv alkalmazása soráﾐ az életkorﾐak ﾏegfelelőeﾐ ﾏegjeleﾐﾐek a tapasztalat, az 

értelﾏezés, a ﾏegértés fol┞aﾏatait segítő ﾏateﾏatikai ﾏodellek, eszközök, például ﾏate-

ﾏatikai ﾏűveletek, függvéﾐ┞ek, táHlázatok, eg┞eﾐletek, grafikoﾐok, vektorok. Jeleﾐ képzés-

Heﾐ ezek terﾏészeteseﾐ kizárólag a ﾏegértést segítő eszközök. 

A felﾐőttek középiskolája 9-ヱヲ. osztál┞áﾐak feladata az 5-Β évfol┞aﾏra építve ol┞aﾐ isﾏere-

tek és képességek ﾐ┞újtása, aﾏel┞ek átfogják az általáﾐos ﾏűveltség középiskolai körét, te-

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FIZIKA 

2 

kiﾐtetHe véve a taﾐulók élettapasztalatait és koráHHi ふáltaláﾐos iskolai, illetve ﾏegszakított 

középiskolaiぶ taﾐulﾏáﾐ┞ait, reﾐdezve és kiegészítve ezek eredﾏéﾐ┞eit.  

EHHől kiiﾐdulva a felﾐőttek középiskolája ﾏegtereﾏti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továHHtaﾐulás, a ﾏuﾐkaerő-piaIoﾐ törtéﾐő előﾐ┞öseHH elhel┞ezke-

dés, illetve a szakﾏai végzettség ﾏegszerzéséﾐek lehetőségét. 

A taﾐaﾐ┞ag taﾐtárg┞i és taﾐtárg┞közi tartalﾏai, tevékeﾐ┞ségforﾏái közvetítik és továHHfej-

lesztik a koﾏﾏuﾐikáIiós és a taﾐulási képességeket, az élethosszig tartó taﾐulás igényeinek 

és az erre való képességek kifejlődéséﾐek érdekéHeﾐ.  
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9. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 
 

 Mérés-értékelés ヴ óra 

9. o. TÉMAKÖRÖK 

1. A ﾏozgás leírása 10 

2. A ﾏozgás változásáﾐak oka 10 

3. MeIhaﾐikai ﾏuﾐka, eﾐergia, teljesítﾏéﾐ┞  
Eg┞szerű gépek a mindennapokban 

12 

4. Mérés- értékelés 4 

 Összeseﾐ 36 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
1. A MO)GÁS LEÍRÁSA 10 ÓRA 

Előzetes tudás SeHesség, vektorok, függvéﾐ┞ek. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A közlekedésnek, mint rendszernek az értelﾏezése, az állaﾐdóság és 
változás ﾏegjeleﾐítése a ﾏozgások leírásáHaﾐ. Az eg┞éﾐi felelősségtu-
dat formálása. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 
Járﾏűvek seHessége, g┞orsítása, fékezése. Milyen 

a Hiztoﾐságos ふés kéﾐ┞elﾏesぶ közlekedés? ふpl. 
teﾏpoﾏat, távolságtartó radar, tolató radar.ぶ 
Ismeretek: Kiﾐeﾏatikai alapfogalﾏak: út, elﾏoz-

dulás, seHesség, átlagseHesség. A seHesség kü-
löﾐHöző ﾏértékeg┞ségei. A gyorsulás fogalﾏa, 
ﾏértékeg┞sége. SzaHadesés út-idő összefüggése. 
A szaHadesés és a gravitáIió kapcsolata. Az 

eg┞eﾐletes körﾏozgást leíró kiﾐeﾏatikai jellem-

zők ふpál┞asugár, kerületi seHesség, fordulatszáﾏ, 
keriﾐgési idő, szögseHesség, Ieﾐtripetális g┞orsu-

lásぶ. 

Út-idő és seHesség-idő grafikoﾐok készítése, 
eleﾏzése. Száﾏítások elvégzése az eg┞eﾐes voﾐa-

lú eg┞eﾐletes ﾏozgás esetéHeﾐ. A seHesség és a 
gyorsulás fogalma közötti külöﾐHség felisﾏerése. 

A közlekedés kiﾐeﾏatikai proHléﾏáiﾐak g┞akorla-

ti, száﾏításokkal kísért eleﾏzése, pl.adott seHes-

ség eléréséhez szükséges idő; a fékút ﾐag┞sága;a 

reakIióidő és a féktávolság kapIsolata. 
Hétközﾐapi körﾏozgásokhoz kapIsolódó 
száﾏítások, pl. autó vag┞ kerékpár vag┞ gör-

korIsol┞a kerekeiﾐek fordulatszáﾏa, ill. kerü-
leti poﾐtjáﾐak Ieﾐtripetális g┞orsulása adott 
seHességﾐél. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: függvéﾐ┞ fogalﾏa, grafikus áHrázolás, eg┞eﾐletreﾐdezés. 
Informatika: függvéﾐ┞áHrázolás ふtáHlázatkezelő haszﾐálataぶ. 
Testﾐevelés és sport: érdekes seHességadatok, érdekes seHességek, pál┞ák teIhﾐikai körﾐ┞ezete.  

Biológia-egészségtaﾐ: élőléﾐ┞ek ﾏozgása, seHességei, reakIióidő. 
Művészetek; ﾏag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: mozgások áHrázolása. 
TeIhﾐika, életvitel és g┞akorlat: járﾏűvek seHessége és fékútja, követési távolság, közlekedésHiztoﾐsá-
gi eszközök, teIhﾐikai eszközök ふautókぶ 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Galilei ﾏuﾐkássága; a kerék feltalálásáﾐak jeleﾐtő-
sége. 
Földrajz: a Naprendszer szerkezete, az égitestek ﾏozgása, Isillagképek, távIsövek 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

SeHesség, átlagseHesség, g┞orsulás, szaHadesés, eg┞eﾐletes körﾏoz-

gás. 
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
2. A MO)GÁS VÁLTO)ÁSÁNAK OKA 10 ÓRA 

Előzetes tudás A seHesség és a g┞orsulás fogalma. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az oksági goﾐdolkodás fejlesztése az állaﾐdóság és változás ok-okozati 

kapIsolatáﾐ keresztül a közlekedés reﾐdszeréHeﾐ. Körﾐ┞ezettudatos 
goﾐdolkodás forﾏálása. A közlekedésHiztoﾐság, a koIkázatok és követ-

kezﾏéﾐ┞ek felﾏéréséﾐ keresztül az eg┞éﾐi, valaﾏiﾐt a társas felelős-

ségérzet, az öﾐisﾏeret fejlesztése és a Isaládi életre ﾐevelés. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

Az utasok terhelése eg┞eﾐes voﾐalú eg┞eﾐle-

tes és eg┞eﾐleteseﾐ g┞orsuló ﾏozgás esetéﾐ. 
A súrlódás szerepe a közlekedésHeﾐ, például: 
ABS, fékerő szaHál┞ozó, a kerekek tapadása 
ふaz autóguﾏi szerepeぶ. A gépjárﾏűvek fo-

g┞asztását Hefol┞ásoló téﾐ┞ezők. 
Az utasok védelﾏe a gépjárﾏűHeﾐ: 
 g┞űrődési zóﾐa; 
 Hiztoﾐsági öv; 
 légzsák. 

Ismeretek: 

Az erő fogalﾏa, ﾏérése, ﾏértékeg┞sége. 
Ne┘toﾐ törvéﾐ┞eiﾐek ﾏegfogalﾏazása. 
SpeIiális erőhatások ふﾐehézségi erő, ﾐ┞oﾏó-
erő, foﾐálerő, súl┞erő, súrlódási erők, rugó-
erőぶ. A rugók erőtörvéﾐ┞e. A leﾐdület fogalﾏa. 
Leﾐdület-ﾏegﾏaradás. Ütközések típusai. 
Az eg┞eﾐletes körﾏozgás diﾐaﾏikai feltétele. 

Az eredő erő szerkesztése, kiszáﾏolása egy-

szerű esetekHeﾐ. 
A súrlódás szerepe a gépjárﾏű ﾏozgása és 
iráﾐ┞ítása szeﾏpoﾐtjáHól. 
Az eﾐergiatakarékos közlekedés, a körﾐ┞ezet-

tudatos, a terﾏészet épségét óvó közlekedési 
ﾏagatartás lehetőségeiﾐek feltárása. 
A közlekedésHiztoﾐsági eszközök ﾏűködésé-
ﾐek összekapIsolása az alapul szolgáló fizikai 
elvekkel, a tudatos és következetes haszﾐálat 
iráﾐti igéﾐ┞. 
A kaﾐ┞arodás vezetésteIhﾐikai eleﾏeiﾐek ösz-

szekapIsolása ezek fizikai alapjaival. 
A test súl┞a és a töﾏege közötti külöﾐHségté-
tel. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: a függvéﾐ┞ fogalﾏa, grafikus áHrázolás, eg┞enletreﾐdezés. 
TeIhﾐika, életvitel és g┞akorlat: takarékosság; légszeﾐﾐ┞ezés, zajszeﾐﾐ┞ezés; közlekedésHiztoﾐsági 
eszközök, közlekedési szaHál┞ok. Biztoﾐsági öv, ütközéses Halesetek, a biztonságos fékezés. 
Biológia-egészségtaﾐ: reakIióidő, az állatok ﾏozgása ふpl. ﾏedúza). 

Földrajz: a Napreﾐdszer szerkezete, az égitestek ﾏozgása, Isillagképek, távIsövek. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Töﾏeg, erő, eredő erő, tehetetlenség, súl┞, leﾐdület, leﾐdület-

ﾏegﾏaradás.  
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLESZTÉSI CÉL 
3. MECHANIKAI MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY  

EGYS)ERŰ GÉPEK A MINDENNAPOKBAN 
12 ÓRA 

Előzetes tudás A kiﾐeﾏatika és a dinamika alapfogalﾏai. Vektorok felHoﾐtása összete-

vőkre. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az eﾐergiafogaloﾏ ﾏél┞ítése, kiterjesztése. A ﾏuﾐka, eﾐergia és telje-

sítﾏéﾐ┞ értelﾏezéséﾐ keresztül a tudoﾏáﾐ┞os és a közﾐapi szóhaszﾐá-
lat külöﾐHözőségéﾐek Heﾏutatása. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek, 
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Gépek, járﾏűvek ﾏotorjáﾐak teljesítﾏéﾐ┞e. 
Az eﾏHeri teljesítﾏéﾐ┞ fizikai határai. A súrló-
dás és a közegelleﾐállás hatása a ﾏeIhaﾐikai 
eﾐergiákra. 
Eg┞eﾐsúl┞i állapotok 

 biztos, 

 bizonytalan, 

 közöﾏHös, 

 metastabil. 

Miért használuﾐk eg┞szerű gépeket? Eg┞szerű 
gépek a g┞akorlatHaﾐ. 

 eg┞oldalú és kétoldalú eﾏelő; 
 álló és ﾏozgóIsiga; 
 heﾐgerkerék; 
 lejtő; 
 csavar; 

 ék. 
Csoﾐtok, ízületek, izﾏok. 
Ismeretek: 

Muﾐkavégzés, a ﾏeIhaﾐikai ﾏuﾐka fogalﾏa, 
ﾏértékeg┞sége. A hel┞zeti eﾐergia, ﾏozgási 

energia, rugalmas energia. Energia-

ﾏegﾏaradás. A ﾏuﾐkavégzés és az eﾐergia-

változás kapIsolata. A teljesítﾏéﾐ┞ fogalﾏa, 
régi és új ﾏértékeg┞ségei ふlóerő, kilo┘attぶ. 
Testek eg┞eﾐsúl┞i állapota, az eg┞eﾐsúl┞ felté-
tele. A forgatóﾐ┞oﾏaték fogalﾏa. 

A mechanikai energia tárolási lehetőségeiﾐek 
felisﾏerése.  

A ﾏeIhaﾐikai eﾐergiák átalakítási fol┞aﾏatai-

nak ismerete. 

A mechanikai energia-ﾏegﾏaradás tételéﾐek 
Heﾏutatása szaHadesésﾐél. 
Száﾏítási feladatok végzése a teljesítﾏéﾐﾐ┞el 
kapcsolatban. 

Az eg┞eﾐsúl┞ és a nyugalom közötti külöﾐHség 
felisﾏerése koﾐkrét példák alapjáﾐ. 
Száﾏos példa vizsgálata a hétközﾐapokHól az 
eg┞szerű gépek haszﾐálatára ふpl. háztartási 
gépek, építkezés a törtéﾐeleﾏ fol┞aﾏáﾐ, 
sport). 

A külöﾐféle eg┞szerű gépek ﾏűködéséﾐek ér-

telﾏezése a vizsgált példák és ﾏérések alap-

jáﾐ. 
A hel┞es testtartás ﾏegértése ﾐag┞ teher 
emeléséﾐél. 
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KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: a függvéﾐ┞ fogalﾏa, grafikus áHrázolás, eg┞enletreﾐdezés. 
Testﾐevelés és sport: sportolók teljesítﾏéﾐ┞e, sportoláshoz haszﾐált pál┞ák eﾐergetikai viszo-

ﾐ┞ai és sporteszközök eﾐergetikája. 
TeIhﾐika, életvitel és g┞akorlat: járﾏűvek fog┞asztása, ﾏuﾐkavégzése, közlekedésHiztoﾐsági 
eszközök, teIhﾐikai eszközök ふautók, ﾏotorokぶ. 
Biológia-egészségtaﾐ: élőléﾐ┞ek ﾏozgása, teljesítﾏéﾐ┞e. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Munka, mechanikai energia (helyzeti eﾐergia, ﾏozgási eﾐergia, ru-

galmas eﾐergiaぶ, eﾐergiaﾏegﾏaradás, teljesítﾏéﾐ┞. eg┞eﾐsúl┞i 
állapot, forgatóﾐ┞oﾏaték, eg┞szerű gép. 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 
eredﾏéﾐyei a  

Γ. évfolyaﾏ végéﾐ 

A kísérletezési, ﾏérési koﾏpeteﾐIia, a ﾏegfigyelő, reﾐdszerező 
készség fejlődése. A ﾏozgástaﾐi alapfogalﾏak ismerete, grafi-

kus feladatﾏegoldás. A ﾐe┘toﾐi ﾏeIhaﾐika szeﾏléleti léﾐyegé-
ﾐek elsajátítása: az erő ﾐeﾏ a ﾏozgás feﾐﾐtartásához, haﾐeﾏ a 
ﾏozgásállapot ﾏegváltoztatásához szükséges.  

  Egyszerű kiﾐeﾏatikai és diﾐaﾏikai feladatok ﾏegoldása. 
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A TOVÁBBHALADÁS  FELTÉTELEI -  9. ÉVFOLYAM 

(A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 9. ÉVFOLYAM VÉGÉN) 

A taﾐuló leg┞eﾐ képes a ﾏozgásokról taﾐultak és a közﾐapi jeleﾐségek összekapIsolására, 
a fizikai fogalﾏak hel┞es haszﾐálatára, eg┞szerű száﾏítások elvégzésére. 

Isﾏerje a ﾏérés léﾐ┞egi jelleﾏzőit, a szaHváﾐ┞os és a g┞akorlati ﾏértékeg┞ségeket.  

Leg┞eﾐ képes a g┞akorlatHaﾐ alkalﾏazﾐi a ﾏegisﾏert ﾏérési ﾏódszereket. 

Tudatosítsa a viszoﾐ┞ítási reﾐdszer alapvető szerepét, ﾏegválasztásáﾐak szaHadságát és 
Iélszerűségét. 
Isﾏerje a változó ﾏozgás általáﾐos fogalﾏát, értelﾏezze az átlag- és pillaﾐatﾐ┞i seHessé-
get. 

Isﾏerje a g┞orsulás fogalﾏát, vektor-jellegét. 
Tudja áHrázolﾐi az s-t, v-t, a-t grafikonokat. 

Tudjoﾐ eg┞szerű feladatokat ﾏegoldani. 

Isﾏerje a körﾏozgást leíró kerületi és szögjelleﾏzőket és tudja alkalmazni azokat.  

Tudja értelﾏezﾐi a Ieﾐtripetális g┞orsulást. 
Mutassoﾐ He eg┞szerű kísérleteket, ﾏéréseket. 
Értelﾏezze az eg┞eﾐes voﾐalú eg┞eﾐletes ﾏozgás jelleﾏző ﾏeﾐﾐ┞iségeit, tudja azokat 
grafikusaﾐ áHrázolﾐi és értelmezni. 

Ismerje a tehetetleﾐség fogalﾏát és leg┞eﾐ képes az ezzel kapIsolatos hétközﾐapi jelen-

ségek értelﾏezésére. 
Ismerje az inercia-ふtehetetleﾐségiぶ reﾐdszer fogalﾏát. 
A taﾐuló isﾏerje az erő alak- és ﾏozgásállapot-változtató hatását, az erő ﾏérését, ﾏér-

tékeg┞ségét, vektor-jellegét. Leg┞eﾐ képes erőt ﾏérﾐi rugós erőﾏérővel. 
Tudja Ne┘toﾐ II. törvéﾐ┞ét, lássa kapIsolatát az erő szaHváﾐ┞os ﾏértékeg┞ségével.  
Isﾏerje a tehetetleﾐ töﾏeg fogalﾏát. Értse a töﾏegközéppoﾐt szerepét a valóságos tes-

tek ﾏozgásáﾐak értelﾏezése soráﾐ. 
Isﾏerje, és tudja alkalﾏazﾐi a taﾐult eg┞szerű erőtörvéﾐ┞eket. 
Leg┞eﾐ képes eg┞szerű feladatok ﾏegoldására, ﾐéháﾐ┞ eg┞szerű esetHeﾐ: 

 állaﾐdó erővel húzott test;  
 ﾏozgás lejtőﾐ,  
 súrlódás szerepe eg┞szerű ﾏozgások esetéﾐ. 

Értse, hog┞ az eg┞eﾐletes körﾏozgást végző test g┞orsulását ふa Ieﾐtripetális g┞orsulástぶ a 
testre ható erők eredője adja, aﾏi ﾏiﾐdig a kör középpoﾐtjáHa ﾏutat. Isﾏerje Ne┘toﾐ 
gravitáIiós törvéﾐ┞ét. 
Tudja, hog┞ a gravitáIiós kölIsöﾐhatás a ﾐég┞ alapvető fizikai kölIsöﾐhatás eg┞ike, ﾏeg-

határozó jeleﾐtőségű az égi ﾏeIhaﾐikáHaﾐ. 
Isﾏerje a staHil, laHilis és közöﾏHös eg┞eﾐsúl┞i állapot fogalﾏát és tudja alkalﾏazﾐi egy-

szerű esetekHeﾐ. 

Isﾏerje az erő forgató hatását, a forgatóﾐ┞oﾏaték fogalﾏát. 
A taﾐuló értse a fizikai ﾏuﾐkavégzés és a teljesítﾏéﾐ┞ fogalﾏát, isﾏerje ﾏértékeg┞ségei-

ket. Leg┞eﾐ képes eg┞szerű feladatok ﾏegoldására. 
Isﾏerje a ﾏuﾐkatételt és tudja azt eg┞szerű esetekre alkalﾏazﾐi. 
Isﾏerje az alapvető ﾏeIhaﾐikai eﾐergiafajtákat, és tudja azokat a g┞akorlatHaﾐ értel-

mezni. 

Tudja egyszerű zárt reﾐdszerek példáiﾐ keresztül értelﾏezﾐi a ﾏeIhanikai 

eﾐergiaﾏegﾏaradás törvéﾐ┞ét. 
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Tudja a g┞akorlatHaﾐ haszﾐált eg┞szerű gépek ﾏűködését értelﾏezﾐi, ezzel kapIsolatban 

feladatokat megoldani. 

Értse, hog┞ az eg┞szerű gépekkel ﾏuﾐka ﾐeﾏ takarítható ﾏeg. 

Isﾏerje a leﾐdület fogalﾏát, vektor-jellegét, a leﾐdületváltozás és az erőhatás kapIsola-

tát.  
Tudja a leﾐdülettételt. 
Isﾏerje a leﾐdületﾏegﾏaradás törvéﾐ┞ét párkölIsöﾐhatás esetéﾐ.  
Tudjoﾐ értelﾏezﾐi eg┞szerű közﾐapi jeleﾐségeket a leﾐdület ﾏegﾏaradásáﾐak törvéﾐ┞é-
vel. 
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10. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 

 Mérés-értékelés ヴ óra 

10. o. TÉMAKÖRÖK 

1. Eﾐergia ﾐélkül ﾐeﾏ ﾏeg┞ 7 

2. Hidro- és aerodiﾐaﾏikai jeleﾐségek, a repülés fizikája 7 

3. Rezgések, hulláﾏok 6 

4. Szikrák és villáﾏok Az elektroﾏos áraﾏ 6 

5. Lakások, házak elektroﾏos hálózata 6 

6. Mérés - értékelés  4 

 Összeseﾐ 36 

 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
1. ENERGIA NÉLKÜL NEM MEGY 7 ÓRA 

Előzetes tudás Mechanikai eﾐergiafajták. Mechanikai energia-ﾏegﾏaradás.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az energia fogalﾏáﾐak kiterjesztése a hőtaﾐra, a körﾐ┞ezet és feﾐﾐtart-

hatóság, a körﾐ┞ezeti reﾐdszerek állapota, valaﾏiﾐt az eﾏHer egészsége 
vonatkozásáHaﾐ. A tudoﾏáﾐ┞, teIhﾐika, kultúra szeﾏpoﾐtjáHól az iﾐﾐo-

váIió és a kutatások jeleﾐtőségéﾐek felisﾏerése. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

A hel┞es táplálkozás eﾐergetikai voﾐatkozásai. 
A legfoﾐtosaHH élelﾏiszerek eﾐergiatartal-

ﾏáﾐak isﾏerete. Joule-kísérlet: a hő ﾏeIha-

ﾐikai eg┞eﾐértéke. Gépjárﾏűvek eﾐergiafor-

rásai, a külöﾐHöző üzeﾏaﾐ┞agok tulajdoﾐsá-
gai. Külöﾐleges ﾏeghajtású járﾏűvek: példá-
ul hibridautó, hidrogéﾐﾐel hajtott ﾏotor, 
elektroﾏos autó. 
 

Ismeretek: 

A hő régi és új ﾏértékeg┞ségei: kalória, joule. 
A hőközlés és az égéshő fogalﾏa. 
A fajhő* fogalma. 

A hatásfok fogalﾏa, ﾏotorok hatásfoka. 
 

Egyes táplálékok eﾐergiatartalﾏáﾐak összeha-

soﾐlítása. 
Az egészséges táplálkozás jelleﾏzői. 
A hőﾏeﾐﾐ┞iség és hőﾏérséklet fogalﾏáﾐak 
elkülöﾐítése. 

A gépjárﾏűvek eﾐergetikai jelleﾏzői és a kör-

ﾐ┞ezetre g┞akorolt hatás ﾏérlegelése. 
Új járﾏűﾏeghajtási ﾏegoldások ﾐ┞oﾏoﾐ kö-
vetése g┞űjtőﾏuﾐka alapjáﾐ. 

* fajlagos hőkapaIitás
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KapIsolódási poﾐtok: 
TeIhﾐika, életvitel és g┞akorlat: takarékosság, az autók hűtési reﾐdszeréﾐek téli védelﾏe.  
Fol┞aﾏatos teIhﾐológiai fejlesztések, iﾐﾐováIió 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Heruházás ﾏegtérülése, ﾏegtérülési idő, 
takarékosság. A Nap kitüﾐtetett szerepe a ﾏitológiáHaﾐ és a ﾏűvészetekHeﾐ.  
Biológia-egészségtaﾐ: táplálkozás alapvető Hiológiai fol┞aﾏatai, ökológiai proHléﾏák. A haj-

szálIsövesség szerepe ﾐövéﾐ┞ekﾐél, a levegő páratartalﾏáﾐak hatása az élőléﾐ┞ekre, fag┞kár 
a g┞üﾏölIsösökHeﾐ, üvegházhatás, a vérﾐ┞oﾏásra ható téﾐ┞ezők. Az „éltető Nap”, hőháztar-

tás, öltözködés. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodalom: MadáIh: Az eﾏHer tragédiája ふeszkiﾏó szíﾐぶ. 
Kéﾏia: az üzeﾏaﾐ┞agok kéﾏiai eﾐergiája, a táplálék megeﾏésztéséﾐek kéﾏiai fol┞aﾏatai, 
elektrolízis. E┝oterﾏ és eﾐdoterﾏ fol┞aﾏatok, terﾏokéﾏia, Hess- tétel, kötési eﾐergia, reak-

Iióhő, égéshő, elektrolízis. G┞ors és lassú égés, tápaﾐ┞ag, eﾐergiatartaloﾏ ふATPぶ, a kéﾏiai re-

akIiók iráﾐ┞a, ﾏegfordítható fol┞aﾏatok, kéﾏiai eg┞eﾐsúl┞ok, staIioﾐárius állapot, élelﾏi-

szerkéﾏia. 
Földrajz: körﾐ┞ezetvédeleﾏ, a ﾏegújuló és ﾐeﾏ ﾏegújuló eﾐergia fogalma. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Hő, fajhő*, kalória, égéshő, hatásfok. 

* fajlagos hőkapaIitás 
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 

2. HIDRO- ÉS AERODINAMIKAI JELENSÉGEK,  

A REPÜLÉS FI)IKÁJA 7 ÓRA 

Előzetes tudás A ﾐ┞oﾏás. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A körﾐ┞ezet és feﾐﾐtarthatóság kérdéseiﾐek tudatosítása az időjárást Hefol┞á-
soló fizikai fol┞aﾏatok vizsgálatával kapIsolatHaﾐ. Eg┞üttﾏűködés, kezdeﾏé-
ﾐ┞ezőkészség fejlesztése IsoportﾏuﾐkáHaﾐ fol┞tatott vizsgálódás soráﾐ. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 
A légﾐ┞oﾏás változásai. A légﾐ┞oﾏás függé-
se a teﾐgersziﾐt feletti ﾏagasságtól és aﾐﾐak 
élettaﾐi hatásai. A légﾐ┞oﾏás és az időjárás 
kapcsolata. Hidro- és aerodiﾐaﾏikai elvek, 
jeleﾐségek. Az áraﾏlások ﾐ┞oﾏásviszoﾐ┞ai. A 

légkör áraﾏlásaiﾐak fizikai jelleﾏzői, a moz-

gató fizikai hatások. A teﾐgeráraﾏlások jel-

lemzői, a ﾏozgató fizikai hatások. A víz kör-

forgása. A Hefag┞ó tavak. A jégheg┞ek. A szél 
energiája. Az időjárás eleﾏei, Isapadékok, a 
csapadékok kialakulásáﾐak fizikai leírása. A 

terﾏik szerepe. ふpl. a sárkáﾐ┞repülőﾐél, vitor-

lázó erﾐ┞őﾐél.ぶ Repülők szárﾐ┞kialakítása. 
HangrobHaﾐás. Légzés. 
Ismeretek: 

N┞oﾏás, hőﾏérséklet, páratartaloﾏ. A leve-

gő,  ﾏiﾐt ideális gáz. A hidrosztatikai ﾐ┞oﾏás 
és a felhajtóerő. A páratartaloﾏ fogalﾏa, a 
telített gőz. A repülés elve. A légelleﾐállás. A 
repülőgépek szárﾐ┞áﾐak sajátosságai ふa 
szárﾐ┞ra ható eﾏelőerőぶ. 

A felhajtóerő ﾏiﾐt hidrosztatikai ﾐ┞oﾏáskü-
löﾐHség értelﾏezése.  
Aerodiﾐaﾏikai parado┝oﾐ Heﾏutatása. 
A szél épületekre g┞akorolt hatásáﾐak Heﾏu-

tatása példákoﾐ. 
Terﾏészeti és teIhﾐikai példák g┞űjtése és a 
fizikai elvek értelﾏezése a repülés kapIsáﾐ 
ふterﾏések, állatok, repülő szerkezetek stH.ぶ. 
A jég reﾐdhag┞ó viselkedése következﾏéﾐ┞e-

iﾐek Heﾏutatása koﾐkrét g┞akorlati példákoﾐ.  
A szélHeﾐ rejlő eﾐergia lehetőségeiﾐek átlátá-
sa. A szélerőﾏűvek előﾐ┞eiﾐek és hátráﾐ┞ai-

ﾐak összeg┞űjtése. 
RepülésHiztoﾐsági statisztikák eleﾏzése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: a függvéﾐ┞ fogalﾏa, az e┝poﾐeﾐIiális függvéﾐ┞ grafikus áHrázolás, eg┞eﾐlet-
reﾐdezés. 
Kéﾏia: fol┞adékok, felületi feszültség, kolloid reﾐdszerek, gázok, levegő, viszkozitás, alterﾐa-
tív eﾐergiaforrások. A légkör összetétele.  Relatív páratartaloﾏ, harﾏatpoﾐt. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: hajózás szerepe, légiközlekedés szerepe. 
TeIhﾐika, életvitel és g┞akorlat: repülőgépek közlekedésHiztoﾐsági eszközei, vízi és légi közle-
kedési szaHál┞ok. 
Biológia-egészségtaﾐ: Vízi élőléﾐ┞ek, ﾏadarak ﾏozgása, légzés, ﾏél┞ségi ﾏáﾏor, 
heg┞iHetegség, ﾏadarak repülése seHességei, reakIióidő. A ﾐ┞oﾏás és változásáﾐak hatása 
az emberi szervezetre ふpl. súl┞fürdő, keszoﾐHetegség). 
Testﾐevelés és sport: sport ﾐag┞ ﾏagasságokHaﾐ, sportolás a ﾏél┞Heﾐ. 
Földrajz: térképek, atlaszok haszﾐálata; Isapadékok, Isapadék-eloszlás; teﾐgeráraﾏlások; 
légkör összetétele, részei, légﾐ┞oﾏás, ﾐag┞ földi légkörzés, szél. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Légﾐ┞oﾏás, hidrosztatikai ﾐ┞oﾏás, hidrosztatikai felhajtóerő, aerodi-

namikai felhajtóerő. 
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TEMATIKAI EGYSÉG  
FEJLES)TÉSI CÉL 

3. RE)GÉSEK, HULLÁMOK 6 ÓRA 

Előzetes tudás 
Az eg┞eﾐletes körﾏozgás kiﾐeﾏatikájáﾐak és diﾐaﾏikájáﾐak alapfo-

galﾏai. Vektorok. Rugóerő, rugalﾏas eﾐergia. MeIhaﾐikai eﾐergia-

ﾏegﾏaradás.  

A tematikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Rezgések és hulláﾏok a Földöﾐ a felépítés és ﾏűködés viszoﾐ┞reﾐdsze-

réHeﾐ. A jeleﾐségkör diﾐaﾏikai hátteréﾐek értelﾏezése. A társadalﾏi 
felelősség kérdéseiﾐek haﾐgsúl┞ozása a terﾏészeti katasztrófák Heﾏu-

tatásáﾐ keresztül. A tudoﾏáﾐ┞, teIhﾐika, kultúra szeﾏpoﾐtjáHól az 
időﾏérés és az építﾏéﾐ┞ek szerkezeti eleﾏeiﾐek Heﾏutatása. Kezde-

méﾐ┞ezőkészség, eg┞üttﾏűködés fejlesztése. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek,  

gyakorlati alkalmazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏa-

zások: 
Periodikus jeleﾐségek ふrugóhoz erősített test 
rezgése, foﾐáliﾐga ﾏozgásaぶ. Csillapodó rez-

gések. Kéﾐ┞szerrezgések. RezoﾐaﾐIia, rezo-

nancia-katasztrófa. MeIhaﾐikai hulláﾏok 
kialakulása.  Földreﾐgések kialakulása, előre-

jelzése, teﾐgerreﾐgések, Iuﾐaﾏik. Az árapál┞-

jeleﾐség. A Hold és a Nap szerepe a jeleﾐség 
létrejöttéHeﾐ. 
Ismeretek: 

A harﾏoﾐikus rezgőﾏozgás jelleﾏzői:  
– rezgésidő ふperiódusidőぶ, 
– aﾏplitúdó,  
– frekvencia.  

A harﾏoﾐikus rezgőﾏozgás és a foﾐáliﾐga 
ﾏozgásáﾐak eﾐergiaviszoﾐ┞ai, a Isillapítás 
leírása. 
Hosszaﾐti ふloﾐgitudiﾐálisぶ, keresztiráﾐ┞ú 
ふtraﾐszverzálisぶ hulláﾏ. 
A ﾏeIhaﾐikai hulláﾏok jelleﾏzői: hullám-

hossz, terjedési seHesség. 
A hulláﾏhosszúság, a frekveﾐIia és a terjedé-
si seHesség közötti kapIsolat isﾏerete.  
Hu┞geﾐs ﾏuﾐkássága.  

A rezoﾐaﾐIia feltételeiﾐek Heﾏutatása g┞a-

korlati példákoﾐ a teIhﾐikáHaﾐ és a terﾏé-
szetben. 

A rezgések általáﾐos voltáﾐak, létrejöttéﾐek 
ﾏegértése, a Isillapodás jeleﾐségéﾐek felis-

ﾏerése koﾐkrét példákoﾐ. 
A rezgések gerjesztéséﾐek felisﾏerése ﾐé-
háﾐ┞ g┞akorlati példáﾐ. A hulláﾏok ﾏiﾐt 
térHeﾐ terjedő rezgések értelﾏezése g┞akor-

lati példákoﾐ. A földreﾐgések létrejöttéﾐek 
eleﾏzése a Föld szerkezete alapjáﾐ. A föld-

reﾐgésekre, teﾐgerreﾐgésekre voﾐatkozó 
fizikai alapisﾏeretek elsajátítása, a terﾏé-
szeti katasztrófák idejéﾐ követeﾐdő hel┞es 
ﾏagatartás, a földreﾐgésHiztos épületek sa-

játságaiﾐak ﾏegisﾏerése. 
Árapál┞-táHlázatok eleﾏzése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: alapﾏűveletek, eg┞eﾐletreﾐdezés, táHlázat és grafikoﾐ készítése. 
Informatika: iﾐforﾏáIiókeresés iﾐterﾐeteﾐ. 
Földrajz: földreﾐgések, leﾏeztektoﾐika, árapál┞-jeleﾐség. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Harﾏoﾐikus rezgőﾏozgás, frekveﾐIia, rezoﾐaﾐIia, ﾏeIhaﾐikai hul-

láﾏ, hulláﾏhosszúság, hulláﾏ terjedési seHessége. 
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
4. SZIKRÁK ÉS VILLÁMOK.  A) ELEKTROMOS ÁRAM 6 ÓRA 

Előzetes tudás Erő-elleﾐerő, ﾏuﾐkavégzés, elektroﾏos töltés  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az elektroﾏos alapjeleﾐségek értelﾏezése az anyagot jelleﾏző eg┞ik 
alapvető kölIsöﾐhatáskéﾐt. A sztatikus elektroﾏosságra épülő teIhﾐi-

kai reﾐdszerek felisﾏerése. Felelős ﾏagatartás kialakítása. A veszély-

helyzetek felisﾏerése, ﾏegelőzése, felkészülés a segítségﾐ┞újtásra. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

Elektrosztatikus alapjeleﾐségek: dörzselekt-

roﾏosság, töltött testek közötti kölIsöﾐhatás, 
földelés. A féﾐ┞ﾏásoló és a lézerﾐ┞oﾏtató 
működése. A villáﾏok keletkezése, veszél┞e, 
a villáﾏhárítók ﾏűködése. Az elektroﾏos 
töltések tárolása: koﾐdeﾐzátorok. 

Ismeretek: 

Poﾐttöltések közötti erőhatás, az elektroﾏos 
töltés eg┞sége. Elektroﾏosaﾐ szigetelő és 
vezető aﾐ┞agok. Az elektroﾏosság fizikai le-

írásáHaﾐ haszﾐálatos fogalﾏak: elektroﾏos 
térerősség, feszültség, kapaIitás. 

Az elektromos töltés fogalﾏa, az elektro-

sztatikai alapfogalﾏak, alapjeleﾐségek ér-

telﾏezése, g┞akorlati tapasztalatok alap-

jáﾐ. 
Poﾐttöltések közötti erő kiszáﾏítása. ,jó 
szigetelő és jó vezető aﾐ┞agok felsorolása. 
Eg┞szerű elektrosztatikai jeleﾐségek felis-

ﾏerése a féﾐyﾏásoló és a lézerﾐ┞oﾏtató 
ﾏűködéséHeﾐ seﾏatikus áHra alapjáﾐ. A 
villáﾏok veszél┞éﾐek, a villáﾏhárítók ﾏű-
ködéséﾐek ﾏegisﾏerése, a hel┞es ﾏaga-

tartás elsajátítása zivataros, villáﾏIsapás-

veszél┞es időHeﾐ. Az elektromos térerősség 
és az elektromos feszültség jeleﾐtéséﾐek 
ﾏegisﾏerése, haszﾐálatuk a jeleﾐségek le-

írásáHaﾐ, értelﾏezéséHeﾐ. A koﾐdeﾐzáto-

rok szerepéﾐek felisﾏerése az elektroteIh-

ﾐikáHaﾐ koﾐkrét példák alapjáﾐ.  

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

Az elektroﾏos áraﾏ élettaﾐi hatása: az eﾏHe-

ri test áraﾏvezetési tulajdoﾐságai, idegi 
áraﾏvezetés. Az elektroﾏos áraﾏ élettaﾐi 
szerepéﾐek, az orvosi diagﾐosztikai és terápi-

ás alkalﾏazásoknak az ismerete. 

A hazugságvizsgáló ﾏűködése. 
Ismeretek: 

Az elektroﾏos áraﾏ fogalﾏa, az áraﾏerősség 
ﾏértékeg┞sége. Az elektroﾏos elleﾐállás fo-

galﾏa, ﾏértékegysége. Ohﾏ törvéﾐ┞e vezető 

szakaszra. Vezetők elektroﾏos elleﾐállásáﾐak 
hőﾏérsékletfüggése. 

Az elektromos áraﾏ létrejöttéﾐek ﾏegis-

merése. Az elektroﾏos áraﾏ hő-, féﾐ┞-, 

kéﾏiai és ﾏágﾐeses hatásáﾐak ﾏegisﾏeré-
se.  

Orvosi alkalﾏazások: EKG, EEG felhaszﾐálá-
si területeiﾐek, diagﾐosztikai szerepéﾐek 
átlátása.Az elektroﾏos elleﾐállás kiszáﾏítá-
sa, ﾏérése; a száﾏított és ﾏért értékek 
összehasoﾐlítása, következtetések levoﾐá-
sa. 

Az eﾏHeri test ふHőrぶ elleﾐállásáﾐak ﾏérése 
külöﾐHöző körülﾏéﾐ┞ek között, következ-

tetések levoﾐása.  
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
5. LAKÁSOK, HÁ)AK ELEKTROMOS HÁLÓ)ATA 6 ÓRA 

Előzetes tudás 
Eg┞eﾐáraﾏok alapfogalﾏai, az elektroﾏos feszültség és elleﾐállás fo-

galma. 

 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A háztartás elektroﾏos hálózatáﾐak mint technikai rendszernek azo-

ﾐosítása, az ériﾐtésvédelﾏi szaHál┞ok elsajátítása, Isaládi életre ﾐe-

velés. A körﾐ┞ezettudatosság és eﾐergia hatékoﾐ┞ság szeﾏpoﾐtjai-

ﾐak ﾏegjeleﾐése a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ az elektroﾏos eﾐergia fel-

használásáHaﾐ. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek, 
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

 ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Elektroﾏos hálózatok kialakítása lakások-

Haﾐ, épületekHeﾐ, elektroﾏos kapIsolási 
rajzok. Az elektroﾏos áraﾏ veszél┞ei, kon-

nektorok lezárása kisg┞erﾏekek védelﾏe 
érdekéHeﾐ. A Hiztosíték ふkisﾏegszakítóぶ 
ﾏűködése, haszﾐálata, olvadó- és autoﾏata 
Hiztosítékok. Hároﾏ- eres vezetékek haszﾐá-
lata, a földvezeték szerepe. KülöﾐHöző telje-

sítﾏéﾐ┞ű fog┞asztók összehasoﾐlítása.  Az 

eﾐergiatakarékosság kérdései, vezérelt ふéj-

szakaiぶ áraﾏ. A villaﾐ┞száﾏla elemzése. 
Ismeretek: 

Soros és párhuzaﾏos kapIsolás.  
Az elektroﾏos ﾏuﾐkavégzés és a Joule-hő 
fogalﾏa, az elektroﾏos teljesítﾏéﾐ┞ kiszá-
ﾏítása.  

Eg┞szerűHH kapIsolási rajzok értelﾏezése, 
áraﾏkör összeállítása kapIsolási rajz alapjáﾐ. 
A soros és a párhuzaﾏos kapIsolások leg-

foﾐtosaHH jelleﾏzőiﾐek ﾏegisﾏerése, fe-

szültség- és áraﾏerősség viszoﾐ┞ok vizsgála-

ta ﾏéréssel, összefüggések felisﾏerése az 
adatok alapjáﾐ. Az elektroﾏosság veszél┞ei-

ﾐek ﾏegisﾏerése. A biztosítékok szerepéﾐek 
ﾏegisﾏerése. Az elektromos munkavégzés, 
a Joule-hő, valaﾏiﾐt az elektroﾏos teljesít-

ﾏéﾐ┞ kiszáﾏítása, fog┞asztók teljesítﾏé-
ﾐ┞éﾐek összehasoﾐlítása. Az energiatakaré-
kosság kérdéseiﾐek isﾏerete, a villaﾐ┞szám-

la értelﾏezése. Hag┞oﾏáﾐ┞os izzóláﾏpa és 
azoﾐos féﾐ┞erejű, fehér LED-eket tartalﾏazó 
láﾏpa elektroﾏos teljesítﾏéﾐ┞éﾐek össze-

hasonlítása.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: Elektroﾐ, protoﾐ, elektroﾏos töltés, az atoﾏ felépítése, elektrosztatikus kölIsöﾐhatások, 
kristál┞ráIsok szerkezete. Kötés, polaritás, ﾏolekulák polaritása, féﾏes kötés, féﾏek elektroﾏos 
vezetése. Ioﾐkötés. Elektroﾏos áraﾏ, elektroﾏos vezetés. RáIstípusok tulajdoﾐságai és azok 
atoﾏszerkezeti ﾏag┞arázata. Galváﾐeleﾏek ﾏűködése, elektroﾏotoros erő. 
Ioﾐos veg┞ületek elektroﾏos vezetése olvadékHaﾐ és oldatHaﾐ, elektrolízis. Vas ﾏágﾐeses tulaj-

donsága. 
Matematika: alapﾏűveletek, eg┞eﾐletreﾐdezés, száﾏok ﾐorﾏálalakja, vektorok, függvények. 

TeIhﾐika, életvitel és g┞akorlat: Áraﾏ Hiológiai hatása, elektroﾏos áraﾏ a háztartásHaﾐ, Hiztosí-
ték, fog┞asztásﾏérők, Halesetvédeleﾏ, földelés.  Világítás  fejlődése és a korszerű világítási esz-

közök. 
Korszerű elektroﾏos háztartási készülékek, eﾐergiatakarékosság. 
Informatika: ﾏikroelektroﾐikai áraﾏkörök, ﾏágﾐeses iﾐforﾏáIiórögzítés. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Elektromos kölIsöﾐhatás, elektroﾏos töltés, szigetelő aﾐ┞ag, 
vezető aﾐ┞ag, elektroﾏos térerősség, elektroﾏos ﾏező, elektro-

ﾏos feszültség, koﾐdeﾐzátor. Elektroﾏos áraﾏ, elektromos el-

leﾐállás. 
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 KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: elektroﾏos áraﾏ, elektroﾏos vezetés, ráIstípusok tulajdoﾐságai és azok aﾐ┞ag-

szerkezeti ﾏag┞arázata. Galváﾐeleﾏek ﾏűködése, elektroﾏotoros erő. Ioﾐos veg┞ületek 
elektroﾏos vezetése olvadékHaﾐ és oldatHaﾐ, elektrolízis. Vas ﾏágﾐeses tulajdoﾐsága. 
Matematika: alapﾏűveletek, eg┞eﾐletreﾐdezés, száﾏok ﾐorﾏálalakja. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Soros és párhuzaﾏos kapIsolás, Joule-hő, földelés. 

 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS  FELTÉTELEI 10. ÉVFOLYAM 
(A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM VÉGÉN ) 

Hőﾏérséklet fogalﾏa, ﾏértékeg┞ségei és ﾏérése. 
A hőﾏeﾐﾐ┞iség.  
Hőtaﾐi alapfogalﾏak ふhő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfokぶ, a hőtaﾐ főtételei, hőerőgépek 
eleﾏi sziﾐtű, de alkalﾏazﾐi képes ismerete.  

Aﾐﾐak felisﾏerése, hog┞ gépeiﾐk ﾏűködtetése és az élő szervezetek ﾏűködése is eﾐergia-

Isökkeﾐéssel járó fol┞aﾏat, ezért tartósaﾐ, Isak eﾐergia „Hefektetése áráﾐ” valósíthatók 
meg.  

Energetikai szempontHól lássa a léﾐ┞egi hasoﾐlóságot a hőerőgépek és az élő szervezetek 

ﾏűködése között. 
Értse ﾏeg a hőerőgép, hűtőgép, hőszivatt┞ú ﾏűködéséﾐek alapelvét. 
Tudja, hog┞ „örökﾏozgó” ふ„eﾐergiaHetáplálás” ﾐélküli hőerőgépぶ ﾐeﾏ létezhet! Másod-

fokú seﾏ: ﾐiﾐIs ヱヰヰ%-os hatásfokú hőerőgép.  
Miﾐdeﾐﾐapi körﾐ┞ezetüﾐk hőtaﾐi voﾐatkozásaiﾐak isﾏerete. 
Isﾏerje a hőkapaIitás és a fajlagos hőkapaIitás ふfajhőぶ fogalﾏát. 
Isﾏerje a víz kieﾏelkedőeﾐ ﾏagas fajhőjéﾐek g┞akorlati voﾐatkozásait.  
Tudjoﾐ eg┞szerű hőIserével kapIsolatos feladatokat megoldani. 

Isﾏerje a párolgás, forrás, leIsapódás jeleﾐségét, ﾏeﾐﾐ┞iségi jelleﾏzőit. Leg┞eﾐ képes a 
jeleﾐségek felisﾏerésére a hétközﾐapi életHeﾐ ふidőjárásぶ. 
Isﾏerje a forráspoﾐt ﾐ┞oﾏásfüggéséﾐek g┞akorlati jeleﾐtőségét és aﾐﾐak alkalﾏazását. 
Jeleﾐségek, alkalﾏazások: a „kuktafazék” ﾏűködése ふa forráspoﾐt ﾐ┞oﾏásfüggéseぶ 
Ismerje a víz külöﾐleges hőtágulási sajátosságait. 
Isﾏerje az olvadáspoﾐt ﾐ┞oﾏástól és aﾐ┞agi ﾏiﾐőségtől való függését. 
Isﾏerje a fag┞ás és olvadás szerepét a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ. 
A taﾐuló isﾏerje a légﾐ┞oﾏás fogalﾏát, ﾏértékeg┞ségeit. 
Isﾏerjeﾐ ﾐéháﾐ┞, a levegő ﾐ┞oﾏásával kapIsolatos, g┞akorlati szeﾏpoﾐtHól is fontos 

jeleﾐséget. Tudja alkalﾏazﾐi hidrosztatikai isﾏereteit közﾐapi jeleﾐségek értelﾏezésére. 
A taﾐult isﾏeretek alapjáﾐ leg┞eﾐ képes ふpl. hidraulikus gépek alkalﾏazásaiﾐak Heﾏuta-

tásaぶ. 
Tudja, hog┞ az áraﾏlások oka a ﾐ┞oﾏáskülöﾐHség. Leg┞eﾐ képes közﾐapi áraﾏlási jelen-

ségek kvalitatív fizikai értelﾏezésére. 
Tudja értelﾏezﾐi az áraﾏlási seHesség változását a keresztﾏetszettel az anyagmegma-

radás ふkoﾐtiﾐuitási eg┞eﾐletぶ alapjáﾐ. Isﾏerje a közegelleﾐállás jeleﾐségét, tudja, hog┞ a 
közegelleﾐállási erő seHességfüggő. 
 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FIZIKA 

16 

Leg┞eﾐ tisztáHaﾐ a vízi és széleﾐergia jeleﾐtőségével, haszﾐosításáﾐak ﾏúltHeli és korsze-

rű lehetőségeivel. A ﾏegújuló eﾐergiaforrások aktuális hazai haszﾐosítása.    
A taﾐuló isﾏerje a rezgő test jelleﾏző paraﾏétereit ふaﾏplitúdó, rezgésidő, frekveﾐIiaぶ.  
Isﾏerje és tudja grafikusaﾐ áHrázolﾐi a ﾏozgás kitérés-idő, seHesség-idő, g┞orsulás-idő 
függvéﾐ┞eit. Tudja, hog┞ a rezgésidőt a test töﾏege és a rugóállaﾐdó határozza meg, de 

a kitéréstől független.  

Tudja, hogy a harmonikus rezgés diﾐaﾏikai feltétele a liﾐeáris erőtörvéﾐ┞ által leírt erő-
hatás érvéﾐ┞esülése.  
Leg┞eﾐ képes az eﾐergiaviszoﾐ┞ok kvalitatív értelﾏezésére a rezgés soráﾐ.  
Tudja, hog┞ a körﾐ┞ezeti hatások ふsúrlódás, közegelleﾐállásぶ ﾏiatt a rezgés Isillapodik.  
Isﾏerje a rezoﾐaﾐIia jeleﾐségét és eﾐﾐek g┞akorlati jeleﾐtőségét.  
A taﾐuló tudja, hog┞ a ﾏeIhaﾐikai hulláﾏ a rezgésállapot terjedése valaﾏel┞ közegHeﾐ, 
ﾏiközHeﾐ aﾐ┞agi részeIskék ﾐeﾏ haladﾐak a hulláﾏﾏal, a hullámban energia terjed.  

Kötélhulláﾏok esetéﾐ értelﾏezze a jelleﾏző ﾏeﾐﾐ┞iségeket ふhullámhossz, periódusidőぶ.  
Isﾏerje a terjedési seHesség, a hulláﾏhossz és a periódusidő kapIsolatát.  
Isﾏerje a loﾐgitudiﾐális és a traﾐszverzális hulláﾏok fogalﾏát.  
Hulláﾏkádas kísérletek alapjáﾐ értelﾏezze a hulláﾏok visszaverődését, törését.  
Tudja, hog┞ a hulláﾏok akadál┞talaﾐul áthaladhatﾐak eg┞ﾏásoﾐ.  
Értse az iﾐterfereﾐIia jeleﾐségét és értelﾏezze erősítés és g┞eﾐgítés ふkioltásぶ feltételeit.  
Tudja, hog┞ alkalﾏas frekveﾐIiájú rezgés állaﾐdósult hulláﾏállapotot ふállóhulláﾏぶ ered-

ﾏéﾐ┞ezhet. 
Isﾏerje az elektrosztatikus alapjeleﾐségeket, pozitív és ﾐegatív elektroﾏos tulajdoﾐságú 
részeIskéket, ezek szerepét az elektroﾏos állapot létrejöttéHeﾐ, töltést, az elektroﾏos 
ﾏegosztás jeleﾐségét.  
Isﾏerje a ﾏező fogalﾏát, és létezését fogadja el aﾐ┞agi oHjektuﾏkéﾐt. Tudja, hog┞ a 
sztatikus elektroﾏos ﾏező forrása/i az elektroﾏos tulajdoﾐságú részeIskék.  
A taﾐuló isﾏerje az elektroﾏos áraﾏ fogalﾏát, ﾏértékeg┞ségét, ﾏérését.  
Tudja, hog┞ az eg┞eﾐáraﾏú áraﾏforrások feszültségét, pólusaiﾐak polaritását ﾐeﾏ elekt-

roﾏos jellegű Helső fol┞aﾏatok ふg┞akraﾐ töltésátreﾐdeződéssel járó kéﾏiai vag┞ ﾏás 
fol┞aﾏatokぶ Hiztosítják. 
Isﾏerje az elektroﾏos áraﾏkör legfoﾐtosaHH részeit, az áraﾏkör áHrázolását kapIsolási 
rajzon. Ismerje az elektromos elleﾐállás, fajlagos elleﾐállás fogalﾏát, ﾏértékeg┞ségét és 
ﾏéréséﾐek ﾏódját. 
Tudja Ohﾏ törvéﾐ┞ét. Leg┞eﾐ képes eg┞szerű száﾏításokat végezﾐi Ohﾏ törvéﾐ┞e alap-

jáﾐ. Isﾏerje a Helső elleﾐállás fogalﾏát. 
Tudja értelﾏezﾐi az elektroﾏos áraﾏ teljesítﾏéﾐ┞ét, ﾏuﾐkáját. 
Tudja értelﾏezﾐi a fog┞asztókoﾐ feltüﾐtetett teljesítﾏéﾐ┞adatokat. 
Isﾏerje a soros és párhuzaﾏos kapIsolást. 
Isﾏerje a Hiztosítékok és a szigetelés szerepét.  
Isﾏerjeﾐ szigetelő aﾐ┞agokat. 
Isﾏerje az alapvető elektroﾏos ériﾐtésvédelﾏi szaHál┞okat és azokat a g┞akorlatban is 

tartsa be. 
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11. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 Mérés-értékelés ヴ óra 

 11. o. TÉMAKÖRÖK ÓRA 

1 A hang és a hangszerek világa 6 

2 Vízkörﾐ┞ezetüﾐk fizikája 8 

3 KoﾏﾏuﾐikáIió, koﾏﾏuﾐikáIiós eszközök 12 

4 GloHális körﾐ┞ezeti proHléﾏák fizikai voﾐatkozásai 6 

5 Mérés - értékelés 4 

 Összeseﾐ 36 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
1. A HANG ÉS A HANGSZEREK VILÁGA 6 ÓRA 

Előzetes tudás Rezgések fizikai leírása. A seHesség fogalﾏa.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A hang szerepéﾐek ﾏegértése az eﾏHeri szervezet ﾏegisﾏeréséHeﾐ, 
az eﾏHer érzékeléséHeﾐ, egészségéHeﾐ, a koﾏﾏuﾐikáIiós reﾐdszerek-

ben.  

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, g┞akorlati alkalﾏazások: 

HaﾐgseHesség- ﾏérése. A haﾐgseHesség 
függése a közegtől. Doppler-hatás. Az em-

beri hangérzékelés fizikai alapjai. Az eﾏHeri 
fül felépítése. A hangok keltéséﾐek eljárásai, 
hangszerek. Húrok rezgései, húros haﾐgsze-

rek. Sípok fajtái. A zajszeﾐﾐ┞ezés. Ultrahang 

a terﾏészetHeﾐ és g┞ógyászatHaﾐ. 
Ismeretek: 

A haﾐg fizikai jelleﾏzői. A haﾐg terjedéséﾐek 
mechanizmusa.  Haﾐgiﾐteﾐzitás, a deIiHel 
fogalma. Felharmonikusok.  

A haﾐgﾏagasság és frekveﾐIia kapIsolatáﾐak 
kísérleti Heﾏutatása. LegaláHH eg┞ haﾐgseHes-

ség-ﾏérés elvégzése. Közeledő, illetve távolodó 
autók haﾐgjáﾐak vizsgálata, a frekveﾐIiaválto-

zás kvalitatív értelﾏezése. Néháﾐ┞ jellegzetes 
haﾐg elhel┞ezése a deIiHelskáláﾐ öﾐálló iﾐfor-

ﾏáIiókeresés alapjáﾐ. Kísérlet húros haﾐgsze-

reﾐ: felhaﾐg ﾏegszólaltatása, a tapasztalatok 

értelﾏezése. A haﾐgolás Heﾏutatása. Vizet tar-

talﾏazó kéﾏIsövek haﾐgﾏagasságáﾐak vizsgá-
lata, zárt és ﾐ┞itott síp haﾐgjáﾐak összehasoﾐlí-
tása. G┞űjtőﾏuﾐka a fokozott haﾐgerő egész-

ségkárosító hatásával, a hatást Isökkeﾐtő Hiz-

toﾐsági iﾐtézkedésekkel kapIsolatban. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: periodikus függvéﾐ┞ek. Filozófia: az idő filozófiai kérdései. 
Informatika: az inforﾏatikai eszközök ﾏűködéséﾐek alapja, az órajel. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Frekvencia, terjedési seHesség, hulláﾏhossz, alaphang, felharmonikus. 
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Teﾏatikai egység 

Fejlesztési Iél 
2. VÍ)KÖRNYE)ETÜNK FI)IKÁJA 8 ÓRA 

Előzetes tudás Fajhő ふfajlagos hőkapaIitásぶ, hőﾏeﾐﾐ┞iség, eﾐergia.  

A tematikai egy-

ség fejlesztési  
Iéljai 

A körﾐ┞ezet és feﾐﾐtarthatóság kérdéseiﾐek értelﾏezése a vízkörﾐ┞e-

zet kapIsáﾐ, a körﾐ┞ezettudatosság fejlesztése. Halﾏazállapot-

változások sajátságaiﾐak azoﾐosítása terﾏikus reﾐdszerekHeﾐ, a fizikai 
ﾏodellezés képességéﾐek fejlesztése. Képi és verHális iﾐforﾏáIió fel-

dolgozásáﾐak erősítése. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek,  

gyakorlati alkalmazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 
A víz külöﾐleges tulajdoﾐságai ふreﾐdhag┞ó 
hőtágulás, ﾐag┞ olvadáshő, forráshő, faj-

hő*), ezek hatása a terﾏészetHeﾐ, illetve 
mesterséges körﾐ┞ezetüﾐkHeﾐ.  
Halﾏazállapot-változások ふpárolgás, forrás, 
leIsapódás, olvadás, fag┞ás, szuHliﾏáIióぶ.  
A ﾐ┞oﾏás és a halﾏazállapot-változás kap-

csolata. KölIsöﾐhatások határfelületekeﾐ 
ふfelületi feszültség, hajszálIsövességぶ. 
Lakóházak vizesedése. Vérﾐ┞oﾏás, véráram-

lás. 
Ismeretek: 

A szilárd aﾐ┞agok, fol┞adékok és gázok tulaj-

doﾐságai.  
A halﾏazállapot-változások eﾐergetikai vi-

szoﾐ┞ai: olvadáshő, forráshő, párolgáshő.  

A külöﾐHöző halﾏazállapotok ﾏeghatározó 
tulajdoﾐságaiﾐak reﾐdszerezése, ezek ér-

telﾏezése részeIskeﾏodellel és kölIsöﾐha-

tás-típusokkal. 
A jég reﾐdhag┞ó hőtágulásáHól adódó teen-

dők, szaHál┞ok összeg┞űjtése ふpl. a ﾏél┞ségi 
fag┞határ szerepe az épületekﾐél, vízellátás-

ﾐál stH.ぶ. 
Hőﾏérséklet-hőﾏeﾐﾐ┞iség grafikoﾐok ké-
szítése, eleﾏzése halﾏazállapot-

változásokﾐál. 
A végső hőﾏérséklet ﾏeghatározása külön-

Höző halﾏazállapotú, ill. külöﾐHöző hőﾏér-

sékletű aﾐ┞agok keveréséﾐél. 
A felületi jeleﾐségek öﾐálló kísérleti vizsgála-

ta. 

A vérﾐ┞oﾏásﾏérés elvéﾐek átlátása.  

KapIsolódási poﾐtok: 

Matematika: függvéﾐ┞ fogalﾏa, grafikus áHrázolás, eg┞eﾐletreﾐdezés. 
Biológia-egészségtaﾐ: A hajszálIsövesség szerepe ﾐövéﾐ┞ekﾐél.  A levegő páratartalﾏa és a 
közérzet kapcsolata. Vérkeriﾐgés, a vérﾐ┞oﾏásra ható téﾐ┞ezők. 
Kéﾏia: Halﾏazállapotok és változásaik. Gázok, fol┞adékok áraﾏlási reﾐdszere. Kapilláris 
jeleﾐség. A  víz tulajdoﾐságai; adszorpIió. Felületi feszültség. 

Földrajz: A Föld vízkészlete. A víz körforgása. Csapadékok képződése. ÓIeáﾐi éghajlat, „ál-

laﾐdó esők öve”. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, terﾏikus eg┞eﾐsúl┞, felületi fe-

szültség.  
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TEMATIKAI  

EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 

3. KOMMUNIKÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓS ES)KÖ)ÖK,  

KÉPALKOTÁS, KÉPRÖG)ÍTÉS A 21. S)Á)ADBAN 
ヱヲ óra 

Előzetes tudás MeIhaﾐikai rezgések, elektroﾏágﾐeses hulláﾏok. Az elektroﾏágﾐeses 
hulláﾏok terﾏészete. 

A tematikai  

egység ﾐevelési-
fejlesztési Iéljai 

IﾐforﾏáIiós, koﾏﾏuﾐikáIiós reﾐdszerek ﾏiﾐt teIhﾐikai reﾐdszerek 
értelﾏezése. Szerepük ﾏegértése az adatrögzítésHeﾐ, adatok továHHí-
tásáHaﾐ. Képalkotási eljárások, adattárolás és továHHítás, orvosi, diag-

nosztikai eljárások előfordulásáﾐak, Iéljaiﾐak, legfőHH sajátságaiﾐak 
felismerése a ﾏiﾐdeﾐﾐapokHaﾐ. Az iﾐﾐováIiók szerepéﾐek felisﾏerése 
a tudoﾏáﾐ┞Haﾐ, teIhﾐikáHaﾐ és kultúráHaﾐ. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

A korszerű kaﾏerák, aﾐteﾐﾐák, vevőkészülékek 
ﾏűködéséﾐek legfoﾐtosaHH eleﾏei.  
Az elektroﾏágﾐeses hulláﾏok elhajlása, szóró-
dása, visszaverődése az ioﾐoszféráHól.  
A ﾏoHiltelefoﾐ felépítése és ﾏűködése.  

A teljes visszaverődés jeleﾐsége. Üvegszálak 
optikai káHelekHeﾐ, eﾐdoszkópokHaﾐ. Diag-

nosztikai ﾏódszerek alkalﾏazásáﾐak Iélja és 
fizikai alapelvei a g┞óg┞ászatHaﾐ ふa testHeﾐ 
keletkező áraﾏok kiﾏutatása, röﾐtgeﾐ, képal-

kotó eljárások, eﾐdoszkóp haszﾐálataぶ. 
Terápiás ﾏódszerek alkalﾏazásáﾐak Iélja és 
fizikai alapelvei a g┞óg┞ászatHaﾐ. Elektronikus 

meﾏóriák. Mágﾐeses ﾏeﾏóriák.CD, DVD leﾏe-

zek. A képek és haﾐgok kódolása. 
A féﾐ┞elektroﾏos hatás jeleﾐsége, g┞akorlati 
alkalﾏazása ふdigitális kaﾏera, féﾐ┞ﾏásoló, lé-
zerﾐ┞oﾏtató ﾏűködéseぶ. 
A digitális féﾐ┞képezés alapjai. Iﾐtegrált áram-

körök és felhaszﾐálásuk. 
Ismeretek: 

Elektroﾏágﾐeses rezgések ﾐ┞ílt és zárt rezgő-
körHeﾐ. 
A rádió ﾏűködéséﾐek elve. A ﾏoduláIió. 
A Hiﾐáris kód, digitális jelek, iﾏpulzusok.  

A féﾐ┞elektroﾏos hatás fizikai leírása, ﾏag┞ará-
zata. 

AlHert Eiﾐsteiﾐ ﾏuﾐkássága. 
 

 

 

 

 

 

Az elektroﾏágﾐeses hulláﾏok szerepéﾐek 
felisﾏerése az iﾐforﾏáIió- ふhaﾐg, képぶ átvi-

telben. 

A ﾏoHiltelefoﾐ legfoﾐtosaHH tartozékaiﾐak 
ふSIM kárt┞a, akkuﾏulátor stH.ぶ kezelése, 
fuﾐkIiójuk ﾏegértése. 
Az aktuálisaﾐ legﾏoderﾐeHH ﾏoHilkészülé-
kekhez reﾐdelt ﾐéháﾐ┞ fuﾐkIió, szolgáltatás 

értelﾏezése fizikai szeﾏpoﾐtHól, azok al-

kalﾏazása. 
A káHeleﾐ törtéﾐő adatátvitel elvéﾐek ﾏeg-

értése. 
Az eﾐdoszkópos operáIió és ﾐéháﾐ┞ diag-

nosztikai eljárás elvéﾐek, g┞akorlatáﾐak, 
szervezetre g┞akorolt hatásáﾐak ﾏegisﾏe-

rése, az egészségtudatosság fejlesztése. 
A digitális technika leglényegesebb elveinek, 
a legelterjedtebb alkalmazások fizikai alapja-
inak áttekintése konkrét gyakorlati példák 
alapján. Kísérletek DVD- (CD-) lemezzel.  
A legelterjedteHH adattárolók legfoﾐtosaHH 
sajátságaiﾐak, a legújaHH koﾏﾏuﾐikáIiós 
lehetőségekﾐek és teIhﾐikákﾐak ﾐ┞oﾏoﾐ 
követése. A digitális képrögzítés elvi léﾐ┞e-

géﾐek, ill. a CCD felépítéséﾐek átlátása. 
A féﾐ┞képezőgép jelleﾏző paraﾏétereiﾐek 
értelﾏezése: felHoﾐtás, optikai- és digitális 
zoom. G┞űjtőﾏuﾐka: A „jó” féﾐ┞képek készí-
tésének titkai. A röﾐtgeﾐsugarak g┞óg┞ászati 
szerepéﾐek és veszél┞eiﾐek összeg┞űjtése. 
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KapIsolódási poﾐtok: 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: A koﾏﾏuﾐikáIió alapjai. A képalkotó eljárások alkal-

ﾏazása a digitális ﾏűvészetekHeﾐ. 
Biológia-egészségtaﾐ: Betegségek és a képalkotó diagﾐosztikai eljárások, a ﾏegelőzés sze-

repe. 

Vizuális kultúra: a féﾐ┞képezés ﾏiﾐt ﾏűvészet, digitális ﾏűvészet 

Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ; ﾏozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: A féﾐ┞ szerepe. Az Uﾐiverzuﾏ. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Elektroﾏágﾐeses rezgés, hulláﾏ, teljes visszaverődés, adatátvitel, 
adattárolás, iﾐforﾏáIió, féﾐ┞elektroﾏos hatás. 

 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 

4. GLOBÁLIS KÖRNYE)ETI PROBLÉMÁK  
FIZIKAI VONATKO)ÁSAI 

6 ÓRA 

Előzetes tudás A hő terjedésével kapIsolatos isﾏeretek. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A körﾐ┞ezettudatos ﾏagatartás fejlesztése, a gloHális szeﾏlélet erősítése.  
A körﾐ┞ezeti reﾐdszerek állapotáﾐak, védelﾏéﾐek és feﾐﾐtarthatóságáﾐak 
ﾏegisﾏertetése g┞akorlati példákoﾐ keresztül. Médiatudatosságra ﾐevelés 
a szerzett iﾐforﾏáIiók téﾐ┞ekeﾐ alapuló, kritikus ﾏérlegeléséﾐ keresztül. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, 
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Hatásuﾐk a körﾐ┞ezetüﾐkre, az ökológiai láb-

ﾐ┞oﾏot ﾏeghatározó téﾐ┞ezők: táplálkozás, 
lakhatás, közlekedés stH. A hatások eleﾏzése a 
fizika szeﾏpoﾐtjáHól. A Föld véges eltartó ké-
pessége. Körﾐ┞ezetszeﾐﾐ┞ezési, légszeﾐﾐ┞ezési 
proHléﾏák, azok fizikai hatása. Az ózoﾐpajzs 
szerepe. Ipari létesítﾏéﾐ┞ek Hiztoﾐsága. A glo-

bális felﾏelegedés kérdése. Üvegházhatás a 
terﾏészetHeﾐ, az üvegházhatás szerepe. A glo-

Hális felﾏelegedéssel kapIsolatos tudoﾏáﾐ┞os, 
politikai és áltudoﾏáﾐ┞os viták. 
Ismeretek: 

A hősugárzás ふelektroﾏágﾐeses hulláﾏぶ 
kölIsöﾐhatása eg┞ kiterjedt testtel. Az 

üvegházgázok fogalﾏa, az eﾏHeri tevé-
keﾐ┞ség szerepe az üvegházhatás erősíté-
séHeﾐ. A széndioxid-kvóta. 

Megfelelő segédletek felhaszﾐálásával a saját 
ökológiai láHﾐ┞oﾏ ﾏegHeIsülése. A Isökkeﾐtés 
ﾏódozataiﾐak végiggoﾐdolása, körﾐ┞ezettuda-

tos fog┞asztói szeﾏlélet fejlődése. 
A körﾐ┞ezeti ártalﾏak ﾏegisﾏerése, súl┞ozása 
ふpéldául: újságIikkek értelﾏezése, a körﾐ┞ezet-

tel kapIsolatos politikai viták pro- és koﾐtra érv-

reﾐdszeréﾐek ﾏegértéseぶ. A gloHális felﾏelege-

dés oHjektív téﾐ┞eiﾐek és a lehetséges okokkal 
kapcsolatos feltevésekﾐek az elkülöﾐítése. A 

körﾐ┞ezet állapota és a gazdasági érdekek lehet-

séges összefüggéseiﾐek ﾏegértése.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Biológia-egészségtaﾐ: az ökológia fogalﾏa. 
Földrajz: Körﾐ┞ezetvédeleﾏ; A ﾏegújuló és ﾐeﾏ ﾏegújuló eﾐergia fogalﾏa; A légkör össze-

tétele. A levegő felﾏelegedése. 
Informatika: adatg┞űjtés az iﾐterﾐetről. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Ökológiai láHﾐ┞oﾏ, üvegházhatás, gloHális felﾏelegedés, ózoﾐpajzs. 
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A taﾐuló isﾏerje a rezgő test jelleﾏző paraﾏétereit ふaﾏplitúdó, rez-

gésidő, frekveﾐIiaぶ.  
Tudja, hog┞ a haﾐg ﾏeIhaﾐikai rezgés, aﾏi a levegőHeﾐ loﾐgitudiﾐális 
hulláﾏkéﾐt terjed. 
Isﾏerje a haﾐgﾏagasság, a haﾐgerősség, a terjedési seHesség fogal-

ﾏát. 
Leg┞eﾐ képes legaláHH eg┞ haﾐgszer ﾏűködéséﾐek ﾏag┞arázatára.  
Isﾏerje az ultrahaﾐg és az iﾐfrahaﾐg fogalﾏát, g┞akorlati alkalﾏazá-
sát. 
Ismerje a hallás fizikai alapjait, a hallásküszöH és a zajszeﾐﾐ┞ezés fo-

galﾏát.   
Isﾏerje a felületi feszültség fogalﾏát. Isﾏerje a határfelületekﾐek azt 
a tulajdoﾐságát, hog┞ ﾏiﾐiﾏuﾏra törekszeﾐek.  
Leg┞eﾐ tisztáHaﾐ a felületi jeleﾐségek foﾐtos szerepével az élő és élet-

telen természetben. 

A taﾐuló tudja az aﾐ┞ag külöﾐHöző halﾏazállapotait ふszilárd, fol┞adék- és 
gázállapotぶ ﾏakroszkopikus fizikai tulajdonságaik alapjáﾐ jelleﾏezﾐi. Lássa, 
hog┞ ug┞aﾐazoﾐ aﾐ┞ag külöﾐHöző halﾏazállapotai esetéﾐ a Helsőeﾐergia-

értékek külöﾐHözﾐek, a halﾏazállapot ﾏegváltozása eﾐergiaközlést ふelvo-

ﾐástぶ igényel.  

Isﾏerje az olvadás, fag┞ás fogalﾏát, jelleﾏző paraﾏétereit ふolvadáspoﾐt, 
olvadáshőぶ.  
Isﾏerje az olvadáspoﾐt ﾐ┞oﾏástól és aﾐ┞agi ﾏiﾐőségtől való függését. 
Isﾏerje a fag┞ás és olvadás szerepét a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ. 
Isﾏerje a párolgás, forrás, leIsapódás jeleﾐségét, ﾏeﾐﾐ┞iségi jelleﾏzőit. Le-

g┞eﾐ képes a jeleﾐségek felisﾏerésére a hétközﾐapi életHeﾐ ふidőjárásぶ. Isﾏer-

je a forráspoﾐt ﾐ┞oﾏásfüggéséﾐek g┞akorlati jeleﾐtőségét és aﾐﾐak alkalma-

zását. 
Isﾏerje az elektroﾏágﾐeses hulláﾏ fogalﾏát, tudja, hog┞ az elektroﾏágﾐe-

ses hulláﾏok féﾐ┞seHességgel terjedﾐek, a terjedéshez ﾐiﾐIs szükség közegre. 
Távoli, rezoﾐaﾐIiára haﾐgolt rezgőkörök között az elektroﾏágﾐeses hullá-
ﾏok révéﾐ eﾐergiaátvitel lehetséges féﾏes összeköttetés ﾐélkül. Az iﾐforﾏá-
IiótováHHítás új útjai. 
Isﾏerje az elektroﾏágﾐeses hulláﾏok frekveﾐIiatartoﾏáﾐ┞okra osztható 
spektruﾏát és az eg┞es tartoﾏáﾐ┞ok jelleﾏzőit 
Tudja, hog┞ az elektroﾏágﾐeses hulláﾏHaﾐ eﾐergia terjed. 
Legyen képes példákoﾐ Heﾏutatﾐi az elektroﾏágﾐeses hulláﾏok g┞akorlati 
alkalﾏazását. Tudja a taﾐuló, hog┞ a féﾐ┞ elektroﾏágﾐeses hulláﾏ, az elekt-

roﾏágﾐeses spektruﾏ eg┞ ﾏeghatározott frekveﾐIiatartoﾏáﾐ┞ához tartozik.  
Tudja a vákuuﾏHeli féﾐ┞seHesség értékét és azt, hogy mai tudásunk szerint 

eﾐﾐél ﾐag┞oHH seHesség ﾐeﾏ létezhet ふhatárseHességぶ.  
Isﾏerje a féﾐ┞ terjedésével kapIsolatos geoﾏetriai optikai alapjeleﾐségeket 
ふvisszaverődés, törésぶ 
Ismerje a geometriai optika legfoﾐtosaHH alkalﾏazásait.  
Ismerje az UV- és az IR-sugárzás egészségüg┞i hatásait. 
Isﾏerje az ökológiai láHﾐ┞oﾏ, üvegházhatás,  
gloHális felﾏelegedés, ózoﾐpajzs fogalﾏakat. 
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12. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszáﾏ: ンヱ óra 

 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 Mérés-értékelés ン óra 

12. o. TÉMAKÖRÖK 

1 A féﾐ┞ terﾏészete és a látás 6 

2 Atomfizika a hétközﾐapokHaﾐ 8 

3 A Naprendszer fizikai viszonyai 8 

4 Csillagok, galaxisok 6 

5 Mérés - értékelés 3 

 Összeseﾐ 31 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
1. A FÉNY TERMÉS)ETE ÉS A LÁTÁS 6 ÓRA 

Előzetes tudás 
Elektroﾏos ﾏező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás. Min-

deﾐﾐapi isﾏereteiﾐk a szíﾐekről, a féﾐ┞ viselkedésére voﾐatkozó geo-

metriai optikai alapismeretek. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A féﾐ┞ kettős terﾏészetéﾐek ﾏegértése. AHsztrakt goﾐdolkodás fej-

lesztése. Az eﾏHeri szeﾏ védelﾏe foﾐtosságáﾐak és lehetőségeiﾐek 
Heláttatása, az egészséges életﾏódra törekvés erősítése. A szíﾐek 
szerepe ﾏiﾐdeﾐﾐapjaiﾐkHaﾐ, a harﾏoﾐikus szíﾐösszeállítás fizikai ala-

poﾐ törtéﾐő ﾏag┞arázata, esztétikai ﾐevelés. A tudoﾏáﾐ┞, teIhﾐika, 

kultúra szeﾏpoﾐtjáHól az iﾐﾐováIiók ふpéldául a holográfia, a lézerぶ 
szerepéﾐek felisﾏerése. A ﾏag┞ar kutatók, felfedezők ふGáHor Déﾐesぶ 
szerepéﾐek ﾏegisﾏerése a lézeres alkalﾏazások fejlesztéséHeﾐ: 

nemzeti azonosságtudat erősítése. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Elsődleges és ﾏásodlagos féﾐ┞források a 
körﾐ┞ezetüﾐkHeﾐ. A féﾐ┞ﾐ┞aláH. Árﾐ┞ékje-

lenségek, a félárﾐ┞ék fogalﾏa. A valódi és a 
látszólagos kép. A szeﾏ vázlatos felépítése. 
G┞akori látáshiHák. Szeﾏüveg és koﾐtakt-

lenIse jelleﾏzői, a dioptria fogalﾏa. Szíﾐes 
világ: vörös, zöld és kék alapszíﾐek, kevert 
szíﾐek. A szíﾐes ﾏoﾐitorok, kijelzők ﾏűkö-
dése. Szivárváﾐ┞. DéliHáH. A lézer. A há-
romdiﾏeﾐziós képalkotás aktuális eredﾏé-
nyei.  

Az elsődleges és ﾏásodlagos féﾐ┞források 
ﾏegkülöﾐHöztetése. Az árﾐ┞ékjeleﾐségek 
felisﾏerése, értelﾏezése, ﾏegfig┞elése.  
Egy féﾐ┞seHesség ﾏérésére ふHeIsléséreぶ 
alkalﾏas eljárás ﾏegisﾏerése. Eg┞szerű 
kísérletek elvégzése a háztartásHaﾐ és kör-

ﾐ┞ezetüﾐkHeﾐ előforduló elektroﾏágneses 

hulláﾏok és az aﾐ┞ag kölIsöﾐhatására.  
A fotoﾐ elﾏélet értelﾏezése, a frekveﾐIia 
ふhulláﾏhosszぶ és fotoﾐ eﾐergia kapIsolatá-
ﾐak ﾏegisﾏerése. A látást veszél┞eztető 
téﾐ┞ezők áttekiﾐtése, a látás-kiegészítők és 
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A távIső és a ﾏikroszkóp ﾏűködéséﾐek elve. 

Ismeretek: 

Az elektroﾏágﾐeses hulláﾏ fogalﾏa. 
A féﾐ┞ seHessége légüres térHeﾐ. A féﾐ┞ se-

Hessége külöﾐHöző aﾐ┞agokHaﾐ. Planck hi-

potézise, fotoﾐok. A féﾐ┞törés és a féﾐ┞visz-

szaverődés törvéﾐ┞ei. Teljes visszaverődés. 
Valódi és látszólagos kép. LeﾐIsék tulajdon-

ságai, legfőHH jelleﾏzői, a dioptria fogalﾏa. 
A féﾐ┞ felHoﾐtása, a tiszta spektruﾏszíﾐek: 
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, iHol┞a.  
Tükrök ふsík, doﾏHorú, hoﾏorúぶ. 

optikai eszközök kiválasztása szempontjai-

ﾐak ﾏegisﾏerése. 
Eg┞szerű sugárﾏeﾐetek készítése, leképe-

zések értelﾏezése. 
A távIső és ﾏikroszkóp felfedezéséﾐek tu-

doﾏáﾐ┞törtéﾐeti szerepéﾐek ﾏegisﾏerése, 
hatásáﾐak felisﾏerése az eﾏHeri goﾐdol-

kodásra. 
A lézerféﾐﾐ┞el kapIsolatos Hiztoﾐsági 
előírások tudatos alkalﾏazása. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Biológia-egészségtaﾐ: Az eﾐergiaátadás szerepe a g┞óg┞ászati alkalﾏazásokﾐál. A szeﾏ és a 
látás, a szeﾏ egészsége. 

Kéﾏia: láﾐgfestés. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ; ﾏozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: szíﾐek a ﾏűvészetekben. 

Iﾐforﾏatika: ﾏoﾐitorok, kijelzők. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Hulláﾏhossz, frekvencia, féﾐ┞seHesség, elektroﾏágﾐeses hulláﾏ, fotoﾐ, 
spektruﾏ. Tükör, leﾐIse, fókuszpoﾐt, látszólagos és valódi kép, szíﾐfel-

Hoﾐtás. Teljes visszaverődés. 
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Teﾏatikai egység 

Fejlesztési Iél 2. ATOMFIZIKA A HÉTKÖ)NAPOKBAN Β óra 

Előzetes tudás Ütközések. A féﾐ┞ jelleﾏzői. Elemek tulajdoﾐságai. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az aﾐ┞ag ﾏodellezéséHeﾐ rejlő filozófiai, tudoﾏáﾐ┞törtéﾐeti vonatko-

zások felisﾏerése. A ﾏodellalkotás isﾏeretelﾏéleti szerepéﾐek értel-

ﾏezése. A radioaktivitás és aﾐ┞agszerkezet kapIsolatáﾐak ﾏegisﾏeré-
se, a radioaktív sugárzások ﾏiﾐdeﾐﾐapi ﾏegjeleﾐéséﾐek, az élő és 
életteleﾐ körﾐ┞ezetre g┞akorolt hatásaiﾐak Heﾏutatása, az eﾐergia-

terﾏelésHeﾐ játszott szerepéﾐek áttekiﾐtése. Az állaﾏpolgári felelős-

ségvállalás erősítése. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek, 
 proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek  
 ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, g┞akorlati alkalﾏazá-
sok: 

Az atoﾏ fogalﾏáﾐak fejlődése, az egyes 

atoﾏﾏodellek ﾏellett és elleﾐ szóló érvek, 
tapasztalatok. 

Elektroﾐ, atoﾏok, ﾏolekulák és eg┞éH össze-

tett reﾐdszerek ふkristál┞ok, fol┞adékkristá-
lyok, kolloidok). Az atoﾏﾏag felfedezése: 
Rutherford szórási kísérlete. 
 

StaHil és Hoﾏló atoﾏﾏagok. A radioaktív su-

gárzás felfedezése. A radioaktív Hoﾏlás.  
A Hoﾏlás véletleﾐszerűsége.  
Radioaktivitás, ﾏesterséges radioaktivitás. 
A ﾐukleáris eﾐergia felhaszﾐálásáﾐak kérdései.  
Az eﾐergiaterﾏelés koIkázati téﾐ┞ezői. 
Atoﾏerőﾏűvek ﾏűködése, szaHál┞ozása. 
KoIkázatok és reﾐdszerHiztoﾐság ふsugárvéde-

lem). 

 

Ismeretek: 

Voﾐalas és fol┞toﾐos szíﾐképek jelleﾏzése, 
létrejöttük ﾏag┞arázata.  
Aﾐ┞agszerkezetre voﾐatkozó atoﾏfizikai elkép-

zelések. Az aﾐ┞ag kettős terﾏészete. 
Építőkövek: protoﾐ, ﾐeutroﾐ, kvark. A töﾏeg-

hiáﾐ┞ fogalma. Az atoﾏﾏagoﾐ Helüli kölIsön-

hatások. 
A töﾏeg-eﾐergia eg┞eﾐértékűség. 
Radioaktív izotópok.  
Felezési idő, aktivitás. 

KülöﾐHöző féﾐ┞kiHoIsátó eszközök spektru-

ﾏáﾐak g┞űjtése a g┞ártók adatai alapjáﾐ. ふPl. 
akváriuﾏ-féﾐ┞Isövek fajtáiﾐak spektruma.) 

Kutatóﾏuﾐka: a radioaktív jód vizsgálati je-

leﾐtősége. A radioaktivitás egészségüg┞i ha-

tásaiﾐak felisﾏerése:  
 sugárHetegség; 
 sugárterápia.  
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KapIsolódási poﾐtok: 

Matematika: fol┞toﾐos és diszkrét változó, e┝poﾐeﾐIiális függvéﾐ┞. 

Kéﾏia: anyagszerkezeti vizsgálatok, az atoﾏ szerkezete; kristál┞ok és kolloidok; az atommag. 

Etika: a tudoﾏáﾐ┞ felelősségéﾐek kérdései. 
Biológia-egészségtaﾐ: a sugárzások Hiológiai hatásai. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a Hirosiﾏára és Nagaszakira ledoHott két 
atoﾏHoﾏHa törtéﾐete, politikai háttere, későHHi következﾏéﾐ┞ei. 

Földrajz: eﾐergiaforrások. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Voﾐalas szíﾐkép, az aﾐ┞ag kettős terﾏészete. Töﾏeg-eﾐergia eg┞eﾐértékű-
ség. Radioaktivitás, felezési idő. 
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Teﾏatikai egység 

Fejlesztési Iél 3. A NAPRENDSZER FIZIKAI VISZONYAI Β óra 

Előzetes tudás Az általáﾐos töﾏegvoﾐzás törvéﾐ┞e, Kepler-törvéﾐ┞ek, halﾏazállapot-
változások. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai reﾐdszer ﾏegisﾏerése, értel-

ﾏezése, állapotáﾐak és keletkezéséﾐek összekapIsolása. Az űrkuta-

tás ﾏiﾐt társadalﾏilag haszﾐos tevékeﾐ┞ség ﾏegértetése. Az űrkuta-

tás tudoﾏáﾐ┞törtéﾐeti voﾐatkozásai, szerepéﾐek áttekiﾐtése a kör-

ﾐ┞ezet és feﾐntarthatóság szeﾏpoﾐtjáHól. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazá-
sok: 

A hold- és a ﾐapfog┞atkozás. 
A Merkúr, a Véﾐusz és a Mars jellegzetességei.  

A Jupiter, a Szaturﾐusz, az Uráﾐusz és a Neptu-

nusz jellegzetességei.  G┞űrűk és holdak az óriás-

Hol┞gók körül.  Meteorok, meteoritek.  

A kisHol┞gók övéﾐek elhel┞ezkedése. Az űrkutatás 
álloﾏásai: első eﾏHer az űrHeﾐ, a Hold ﾏeghódí-
tása, ﾏag┞arok az űrHeﾐ. Emberi objektumok az 

űrHeﾐ: hordozórakéták, szállító eszközök. Az em-

Heri élet lehetősége az űrHeﾐ. Neﾏzetközi Űrál-

loﾏás. A világűr ﾏegfig┞elése: távIsövek, paraHo-

laaﾐteﾐﾐák, űrtávIső.  
Ismeretek: 

A Naprendszer szerkezete, legfontosabb objek-

tuﾏai. A Hol┞gók pál┞ája, keriﾐgésük és forgásuk 
sajátságai. A Naprendszer keletkezése. A Föld 
kora. A Hold jelleﾏző adatai ふtávolság, keriﾐgési 
idő, forgási periódus, hőﾏérsékletぶ, a légkör hiá-
ﾐ┞a. A Hold fázisai, a fázisok ﾏag┞arázata. A Hold 
kora. Az űrkutatás iráﾐ┞ai, haszﾐosítása, társa-

dalmi szerepe.  

Az Föld ﾏozgásaihoz kötött időszáﾏítás logiká-
jáﾐak ﾏegértése.  

 

 

A Földöﾐ uralkodó fizikai viszoﾐ┞okﾐak és a Föld 
Napreﾐdszereﾐ Helüli hel┞zetéﾐek összekapIso-

lása. Holdfog┞atkozás ﾏegfig┞elése, a Hold- fázis 
és holdfog┞atkozás ﾏegkülöﾐHöztetése. TáHlá-
zati adatok segítségével két égitest sajátságai-

ﾐak, felszíﾐi viszoﾐ┞aiﾐak összehasoﾐlítása, az 
eltérések okaiﾐak és azok következﾏéﾐ┞eiﾐek az 
értelﾏezése.  

Az űrkutatás fejlődéséﾐek legfoﾐtosaHH álloﾏá-
saira voﾐatkozó adatok g┞űjtése, reﾐdszerezése. 
A ﾏag┞ar űrkutatás eredﾏéﾐ┞eiﾐek, űrhajósa-

iﾐkﾐak, a ﾏag┞arok által fejlesztett, űrHe jutta-

tott eszközökﾐek a ﾏegisﾏerése. 
Az űrkutatás jeleﾐkori prograﾏjáﾐak, fő törekvé-
seiﾐek áttekiﾐtése.  

KapIsolódási poﾐtok: 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári ismeretek: Kopernikusz, Kepler, Newton muﾐkássá-
ga. A ﾐapfog┞atkozások szerepe az eﾏHeri kultúráHaﾐ. 

Földrajz: a tananyag Isillagászati fejezetei, a Föld forgása és keriﾐgése, a Föld forgásáﾐak 
következﾏéﾐ┞ei ふﾐ┞ugati szelek öveぶ, a Föld Helső szerkezete, földtörtéﾐeti katasztrófák, 
kráterHeIsapódás keltette felszíﾐi alakzatok keresése térképekeﾐ, ﾏűholdfelvételekeﾐ. 

Biológia-egészségtaﾐ: a Hold és az eﾏHer Hiológiai Iiklusai, az élet fizikai feltételei; A tartós 
súl┞talaﾐság hatása az eﾏHeri szervezetre; A ﾐag┞ távolságú eﾏHeres űrutazás psziIholó-
giai korlátjai. Etika: körﾐ┞ezeti etika kérdései; az eﾏHer hel┞e és szerepe. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Pál┞a, keriﾐgés, forgás, Hol┞gó, hold, üstökös, ﾏeteor, ﾏeteorit. Űrkutatás. 
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TEMATIKAI EGY-

SÉG 
4. CSILLAGOK, GALAXISOK 6 ÓRA 

Előzetes tudás A Nap sugárzása, eﾐergiaterﾏelése. A féﾐ┞ terjedése. 

A tematikai 

egység fejlesz-

tési Iéljai 

A felépítés és ﾏűködés kapIsolatáﾐak értelﾏezése a IsillagokHaﾐ ﾏiﾐt 
terﾏészeti reﾐdszerekHeﾐ. Az Uﾐiverzuﾏ ふáltaluﾐk isﾏert részeぶ aﾐ┞agi 

eg┞ségéﾐek Heláttatása. A világﾏiﾐdeﾐség ﾏiﾐt fizikai reﾐdszer fejlődésé-
ﾐek, a fejlődés kereteiﾐek, következﾏéﾐ┞eiﾐek, időHeli lefutásáﾐak ﾏegér-

tése. 
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, g┞akorlati alkalmazások: 

A Nap várható jövője. A csillagtevékeﾐ┞ség 
forﾏái, ezek észlelése. A fizikai-matematikai 

világleírások hatása az európai kultúrára. Az 

Uﾐiverzuﾏ tágulására utaló tapasztalatok, a 
gala┝is halﾏazok távolodása.  
 

Ismeretek: 

A Isillag defiﾐíIiója, jelleﾏzői, g┞akorisága, 
ﾏérete, szerepe az eleﾏek kialakulásáHaﾐ. 
A galaxisok, alakjuk, szerkezetük. Gala┝i-

suﾐk: a Tejút. Az Univerzuﾏ fejlődése, az 
ősroHHaﾐás elﾏélet. Az Univerzum kora, 

létrejöttéﾐek, jövőjéﾐek ﾐéháﾐ┞ ﾏodellje.  

 

A Isillagok ﾏéretviszoﾐ┞aiﾐak ふﾐag┞ságren-

dekﾐekぶ áttekiﾐtése. A csillagok energiater-

meléséﾐek ﾏegértése. Öﾐálló projektﾏun-

kák, képek g┞űjtése, eg┞szerű ﾏegfig┞elések 
végzése ふpéldául: a Tejút ﾏegfig┞eléseぶ. 
Érvelés és vita az Uﾐiverzuﾏról kialakított 
képzetekkel kapcsolatban.  

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Napkultusz az aﾐtik kultúrákHaﾐ. 
Kéﾏia: a periódusos reﾐdszer, eleﾏek keletkezése. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: MadáIh Iﾏre: Az eﾏHer tragédiája. 
Etika: az eﾏHer világeg┞eteﾏHeﾐ elfoglalt hel┞éﾐek értelﾏezése. 
Biológia: az evolúIió fogalﾏa. 

KULCSFOGAL-

MAK FOGALMAK 

Csillag, gala┝is, Tejút. ŐsroHHaﾐás, téridő. 
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TOVÁBBHALADÁS  FELTÉTELEI 

A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 12. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 A taﾐuló legyen képes fizikai jeleﾐségek ﾏegfig┞elésére, s az eﾐﾐek soráﾐ szerzett tapasz-

talatok elﾏoﾐdására. Leg┞eﾐ tisztáHaﾐ azzal, hog┞ a fizika átfogó törvéﾐ┞eket ismer fel, 

ﾏel┞ek alkalﾏazhatók jeleﾐségek értelﾏezésére, eg┞es eseﾏéﾐ┞ek ﾏiﾐőségi és ﾏeﾐﾐ┞i-

ségi előrejelzésére. 
Leg┞eﾐ képes eg┞szerű fizikai reﾐdszerek esetéﾐ a léﾐ┞eges eleﾏeket a léﾐ┞egteleﾐektől 
elválasztaﾐi, tudjoﾐ eg┞szerűHH száﾏításokat elvégezﾐi és hel┞es logikai következtetése-

ket levonni. 

Tudja hel┞eseﾐ haszﾐálﾐi a taﾐult ﾏeIhaﾐikai és elektroﾏosságtaﾐi alapfogalﾏakat ふte-

hetetlenség, seHesség, g┞orsulás, töﾏeg, erő, erőtörvéﾐ┞ek, leﾐdület, ﾏuﾐka, eﾐergia, 
teljesítﾏéﾐ┞, hatásfok, áraﾏerősség, feszültség, elleﾐállásぶ. 
Tudjoﾐ példákat ﾏoﾐdaﾐi a taﾐult jeleﾐségekre, a taﾐult legfoﾐtosaHH törvéﾐ┞szerűségek 
érvéﾐ┞esülésére a terﾏészetHeﾐ, a teIhﾐikai eszközök esetéHeﾐ.  
Tudja a taﾐult ﾏértékeg┞ségeket a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ is előforduló ﾏeﾐﾐ┞iségek eseté-
Heﾐ haszﾐálﾐi.  
Leg┞eﾐ képes a száﾏítógépes világhálóﾐ a téﾏához kapIsolódó érdekes és haszﾐos ada-

tokat, iﾐforﾏáIiókat g┞űjteﾐi. Isﾏerje a taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ előforduló fontosaHH hét-

közﾐapi eszközök ﾏűködési elvét, Hiztoﾐságos haszﾐálatát. 
Leg┞eﾐ tisztáHaﾐ saját fizikai aspektusaival, valaﾏiﾐt a ﾏozgás, tájékozódás, közlekedés, 
a háztartás eﾐergetikai ellátásáﾐak ふvilágítás, fűtés, elektroﾏos reﾐdszer, hőháztartásぶ 
legalapvetőHH fizikai voﾐatkozásaival, ezek g┞akorlati alkalﾏazásaival. 

Isﾏerje az eﾏHer és körﾐ┞ezetéﾐek kölIsöﾐhatásáHól fakadó előﾐ┞öket és proHléﾏákat, 
valamint az emberiség felelősségét a körﾐ┞ezet ﾏegóvásáHaﾐ. 
A taﾐuló isﾏerje az iﾐfokoﾏﾏuﾐikáIiós teIhﾐológia legfoﾐtosaHH eszközeit, alkalﾏazásu-

kat, ﾏűködésük fizikai hátterét.  
Isﾏerje saját érzékszervei ﾏűködéséﾐek fizikai voﾐatkozásait, törekedjeﾐ ezek állapotá-
ﾐak tudatos védelﾏére. Isﾏerje a látható féﾐ┞ külöﾐHöző hulláﾏtulajdonságait. 
Isﾏerjeﾐ ol┞aﾐ kísérleti eredﾏéﾐ┞eket, tapasztalati téﾐ┞eket, aﾏel┞ekHől arra következ-

tethetüﾐk, hog┞ az aﾐ┞ag atoﾏos szerkezetű. Isﾏerje fel, hog┞ a fizika ﾏodelleken keresz-

tül ragadja ﾏeg a valóságot, eljárásai, ﾏódszerei kijelölik a tudoﾏáﾐ┞ határait. 

Ismerje a mag-átalakulások főHH típusait ふhasadás, fúzióぶ. Leg┞eﾐ tisztáHaﾐ ezek felhasz-

ﾐálási lehetőségeivel. 
Tudja összehasoﾐlítaﾐi az atoﾏeﾐergia felhaszﾐálásáﾐak előﾐ┞eit és hátráﾐ┞ait a töHHi 
eﾐergiaterﾏelési ﾏóddal, külöﾐös tekiﾐtettel a körﾐ┞ezeti hatásokra. Leg┞eﾐ képes Uﾐi-

verzuﾏuﾐkat és az eﾏHert kölIsöﾐhatásukHaﾐ szeﾏlélﾐi, az eﾏHeriség létrejöttét, sorsát, 
jövőjét és az Uﾐiverzuﾏ törtéﾐetét összekapIsolﾐi. 
Leg┞eﾐek isﾏeretei a Isillagászat alapvető eredﾏéﾐ┞eiről. Isﾏerje az Uﾐiverzuﾏ és a 

Naprendszer kialakulásáﾐak törtéﾐetét. Isﾏerje az űrhajózás elﾏéleti és g┞akorlati jelen-

tőségét. 
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Tudja a taﾐuló, hog┞ a féﾐ┞ elektroﾏágﾐeses hulláﾏ, az elektroﾏágneses spektrum egy 

ﾏeghatározott frekveﾐIiatartoﾏáﾐ┞ához tartozik.  

Tudja a vákuuﾏHeli féﾐ┞seHesség értékét és azt, hog┞ ﾏai tudásuﾐk szeriﾐt eﾐﾐél ﾐa-

g┞oHH seHesség ﾐeﾏ létezhet ふhatárseHességぶ. 
Isﾏerje a féﾐ┞ terjedésével kapIsolatos geoﾏetriai optikai alapjeleﾐségeket ふvisszave-

rődés, törésぶ  
Isﾏerje a féﾐ┞ hulláﾏterﾏészetét Hizoﾐ┞ító legfoﾐtosaHH kísérleti jeleﾐségeket ふiﾐterfe-

reﾐIia, polarizáIióぶ, és értelﾏezze azokat. 

Tudja értelﾏezﾐi a fehér féﾐ┞ összetett voltát. 
Isﾏerje a féﾐ┞ részeIsketulajdoﾐságára utaló féﾐ┞elektroﾏos kísérletet, a fotoﾐ fogal-

ﾏát, eﾐergiáját Isﾏerje a geoﾏetriai optika legfoﾐtosaHH alkalﾏazásait.  
Értse a leképezés fogalﾏát, tükrök, leﾐIsék képalkotását. Isﾏerje és értse a g┞akorlat-

Haﾐ foﾐtos optikai eszközök ふeg┞szerű ﾐag┞ító, ﾏikroszkóp, távIsőぶ, szeﾏüveg, ﾏűkö-
dését. 
Leg┞eﾐ képes egyszerű optikai kísérletek elvégzésére. 
Légköroptikai jeleﾐségek ふdéliHáH, szivárváﾐ┞, féﾐ┞szóródás, a leﾏeﾐő Nap vörös színe).  

Hulláﾏhossz, frekveﾐIia, féﾐ┞seHesség, elektroﾏágﾐeses hulláﾏ, fotoﾐ, spektrum. Tü-
kör, leﾐIse, fókuszpoﾐt, látszólagos és valódi kép, szíﾐfelHoﾐtás. Teljes visszaverődés. 
Isﾏerje a taﾐuló az atoﾏok létezésére utaló korai terﾏészettudoﾏáﾐ┞os tapasztalato-

kat, tudjoﾐ ﾏegg┞őzőeﾐ érvelﾐi az atoﾏok létezése ﾏellett. Értse az atoﾏról alkotott 

elképzelések ふatoﾏﾏodellekぶ fejlődését: a ﾏodell ﾏiﾐdig kísérletekeﾐ, ﾏérésekeﾐ ala-

pul, azok eredﾏéﾐ┞eit ﾏag┞arázza; új, a ﾏodellel ﾏár ﾐeﾏ értelﾏezhető, azzal elleﾐt-

ﾏoﾐdásHaﾐ álló kísérleti tapasztalatok esetéﾐ új ﾏodell ﾏegalkotására vaﾐ szükség. 

Mutassa He a ﾏodellalkotás léﾐ┞egét Thoﾏsoﾐ és Rutherford ﾏodelljéﾐ, a ﾏodellt 
ﾏegalapozó és ﾏegdöﾐtő kísérletek, jeleﾐségek alapjáﾐ.  
Tudja, hogy a kvantummechanikai atommodell az elektronokat hulláﾏkéﾐt írja le. Tud-

ja, hog┞ az elektroﾐok iﾏpulzusa és hel┞e eg┞szerre ﾐeﾏ ﾏoﾐdható ﾏeg poﾐtosan. 

A taﾐuló isﾏerje az atoﾏﾏag jelleﾏzőit ふtöﾏegszáﾏ, reﾐdszáﾏぶ és a ﾏag alkotórésze-

it. 

Isﾏerje az atoﾏﾏagot összetartó ﾏagerők, az úﾐ. „erős kölIsöﾐhatás” tulajdoﾐságait. 

Tudja kvalitatív sziﾐteﾐ értelﾏezﾐi a ﾏag kötési eﾐergiáját, értse a ﾐeutroﾐok szerepét 
a ﾏag staHilizálásában. 

Isﾏerje a töﾏegdefektus jeleﾐségét és kapIsolatát a kötési eﾐergiával. 

Isﾏerje a radioaktív Hoﾏlás típusait, a radioaktív sugárzás fajtáit és ﾏegkülöﾐHözteté-
sük kísérleti ﾏódszereit. Tudja, hog┞ a radioaktív sugárzás iﾐteﾐzitása ﾏérhető. Isﾏerje 

a felezési idő fogalﾏát. 
Leg┞eﾐ fogalﾏa a radioaktív izotópok ﾏesterséges előállításáﾐak lehetőségéről és tud-

joﾐ példákat a ﾏesterséges radioaktivitás ﾐéháﾐ┞ g┞akorlati alkalﾏazására a g┞ógy-

ászatHaﾐ és a ﾏűszaki g┞akorlatban. 

Értse az atoﾏeﾐergia szerepét az eﾏHeriség ﾐövekvő eﾐergiafelhaszﾐálásáHaﾐ, ismerje 

előﾐ┞eit és hátráﾐ┞ait. 
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Leg┞eﾐ tájékozott arról, hog┞ a IsillagokHaﾐ ﾏagfúziós fol┞aﾏatok zajlanak, ismerje a 

Nap energiaterﾏelését Hiztosító fúziós fol┞aﾏat léﾐ┞egét. 
Isﾏerje a Nap és a Hold égi ﾏozgásáﾐak jelleﾏzőit, értse a Hold fázisaiﾐak változását, 
tudja értelﾏezﾐi a hold- és ﾐapfog┞atkozásokat. Isﾏerje a legfoﾐtosaHH égitesteket 
ふHol┞gók, holdak, üstökösök, kisHol┞gók és aszteroidák, Isillagok és Isillagreﾐdszerek, 
gala┝isok, gala┝ishalﾏazokぶ és azok legfontosaHH jelleﾏzőit. 
Leg┞eﾐek isﾏeretei a ﾏesterséges égitestekről és azok g┞akorlati jeleﾐtőségéről a tu-

doﾏáﾐ┞Haﾐ és a teIhﾐikáHaﾐ. 
Isﾏerje a Napreﾐdszer jelleﾏzőit, a keletkezésére voﾐatkozó tudoﾏáﾐ┞os elképzelése-

ket. 

Tudja, hog┞ a Nap Isak eg┞ az átlagos Isillagok közül, ﾏiközHeﾐ a földi élet szeﾏpoﾐt-

jáHól ﾏeghatározó jeleﾐtőségű. Isﾏerje a Nap legfoﾐtosaHH jellemzőit: 
a Nap szerkezeti felépítését, Helső, eﾐergiaterﾏelő fol┞aﾏatait és sugárzását, a NapHól 
a Földre érkező eﾐergia ﾏeﾐﾐ┞iségét ふﾐapállaﾐdóぶ. . Isﾏerje az Uﾐiverzuﾏ korára és 
kiterjedésére voﾐatkozó HeIsléseket, tudja, hog┞ az Uﾐiverzuﾏ g┞orsuló üteﾏHeﾐ tá-
gul. 
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                                                              KÉMIA 
                   9-11. ÉVFOLYAM 

               (ESTI TAGOZAT) 
 

 
A kéﾏiai alapﾏűveltség az aﾐ┞agi világ ﾏegisﾏeréséﾐek és ﾏegértéséﾐek eg┞ik foﾐtos esz-

köze. A kéﾏia taﾐulása ol┞aﾐ folyamat, amely – tartalﾏaiﾐ és tevékeﾐ┞ségeiﾐ keresztül – az 

alapisﾏeretek elsajátításáﾐ illetve az alapvető logikai összefüggések felisﾏeréséﾐ túl arra 
ﾏotiválja a taﾐulókat, hog┞ tudásukat a ﾐapi életüket ériﾐtő kéﾏiai proHléﾏák kritikus vé-
giggondolására alkalﾏazzák és igéﾐ┞t alakít ki arra, hog┞ azt a későHHiekHeﾐ g┞arapítsák.  
A kéﾏia taﾐulása aHHaﾐ segít, hog┞ a taﾐuló felﾐőttkéﾐt életvezetésével, otthoﾐa és körﾐ┞e-

zete állapotával kapIsolatHaﾐ ﾏegalapozott döﾐtéseket hozzoﾐ, tudatos fog┞asztóvá, felelős 

és kritikus állaﾏpolgárrá váljoﾐ, aki tudása révéﾐ védett az áltudoﾏáﾐ┞os, g┞akraﾐ ﾏaﾐipu-

latív iﾐforﾏáIiókkal illetve a téves vag┞ hiáﾐ┞os tájékoztatással szeﾏHeﾐ. A kéﾏiai alapﾏű-
veltség révéﾐ érthető és értékelhető, hog┞ a kéﾏiával kapIsolatos területek (egyebek mellett 

a kéﾏiai alapkutatások, a veg┞ipar, a g┞óg┞szer-, élelﾏiszer- és kozﾏetikai iparぶ ﾏűvelése 
ﾏil┞eﾐ perspektívát jeleﾐt gloHális és ﾐeﾏzeti sziﾐteﾐ, az eg┞éﾐi életﾏiﾐőség változása illetve 
a szeﾏél┞es karrier szeﾏpoﾐtjáHól. 
Céluﾐk és feladatuﾐk, hog┞ a prograﾏ végére a taﾐuló tudja, ﾏivel foglalkozik a kéﾏia tu-

doﾏáﾐ┞a, ﾏil┞eﾐ kérdésekre, ﾏil┞eﾐ ﾏódszerekkel keres válaszokat. Taﾐulﾏáﾐ┞ai révéﾐ fo-

gékoﾐﾐ┞á válik arra, hog┞ eg┞es proHléﾏák kéﾏiai vetületeivel foglalkozzoﾐ, kritikus szeﾏlé-
lettel közelít az ezekkel kapIsolatos iﾐforﾏáIiókra. Pozitív körﾐyezeti attitűdje révéﾐ aktívan 

gyakorolja közösségi szerepét illetve állaﾏpolgári jogait abbaﾐ, hogy kéﾏiai tudását al-

kalﾏazva felelős döﾐtéseket hozzoﾐ. Képes reﾐdszerszeﾏlélettel goﾐdolkodﾐi kéﾏiai prob-

léﾏákról, igéﾐ┞e vaﾐ az oksági kapIsolatok feltárására, ﾏegértésére. Saját élﾏéﾐ┞ei vannak 

az aﾐ┞agok ﾏegisﾏeréséről, alkalﾏazza az alapvető biztoﾐsági előírásokat és szabályokat, 

képes szaHatosaﾐ kifejezﾐi tapasztalatait. 
A ﾏeﾐﾐ┞iségi szeﾏlélet kialakítása és fejlesztése a kéﾏiai alapﾏűveltség fontos eleme. Ezt 

elsősorHaﾐ a ﾏértékeg┞ségek és ﾐag┞ságreﾐdek értelﾏezéséﾐ és a g┞akorlati élet szeﾏpoﾐt-

jáHól legjeleﾐtőseHH proHléﾏák kapIsáﾐ alapozzuk ﾏeg. Ezzel lehetőséget teremtüﾐk arra, 
hog┞ a kéﾏiával elﾏél┞ülteHHeﾐ foglalkozó taﾐulók Hiztos alapokkal kezdjék a koﾏol┞aHH 
száﾏítások ﾏegoldását. Noha eHHeﾐ az alapozó szakaszHaﾐ összetett száﾏítási feladatok 
gyakoroltatása ﾐeﾏ Iéluﾐk, haﾐgsúl┞ozzuk a differeﾐIiálás szerepét a külöﾐHöző ﾏél┞ségű 
ふﾏeﾐﾐ┞iségi jellegűぶ proHléﾏák ﾏegoldásáHaﾐ. Ezzel elkerülhetjük, hog┞ az általáﾐos kép-

zésHeﾐ részt vevő taﾐulók felesleges és elkedvetleﾐítő kudarIélﾏéﾐ┞eket szerezzeﾐek, ug┞an-

akkor az érdeklődő és tehetséges ﾐöveﾐdékek elé is ﾏegfelelő kihívásokat táﾏasztuﾐk. 
 A kéﾏiaoktatás a feﾐﾐtarthatóságra ﾐevelés foﾐtos eszköze. ÁltaláHaﾐ is, de koﾐkrét aﾐ┞a-

gokhoz kötötteﾐ is Heﾏutatja a terﾏészeti erőforrások véges voltát, a felelős, takarékos, Hal-

esetmentes anyaghaszﾐálat és hulladékkezelés foﾐtosságát. A tudoﾏáﾐ┞törtéﾐeti példák 
arra világítaﾐak rá, hog┞ eg┞-egy felfedezés hosszú, kitartó, következetes ﾏuﾐka eredﾏéﾐ┞e 
és hog┞ eg┞-eg┞ tudoﾏáﾐ┞os felisﾏerés vag┞ teIhﾐikai újítás az élet száﾏos területéﾐ g┞öke-

res változásokat, alkalﾏazásuk pedig közös felelősséget jeleﾐt. 
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TÉMAKÖRÖK, TANANYAGTARTALMAK 
 

9. ÉVFOLYAM Óra 

1. A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 8 
2. Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei 6 
3. A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 6 
4. A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei 8 
5. A fémek és vegyületeik 8 

 Összesen 36 

10. ÉVFOLYAM Óra 

1. A kémia és az atomok világa 10 
2. Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 8 
3. Anyagi rendszerek 6 
4. Kémiai reakciók és reakciótípusok 6 
5. Elektrokémia 6 
 Összesen 36 

11. ÉVFOLYAM Óra 

1. A szénhidrogének és halogénezett származékaik 12 
2. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 12 
3. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 12 
 Összesen 36 

 
 
A kerettaﾐterv ﾐeﾏ határoz ﾏeg külöﾐ órakeretet a téﾏakörök összefoglalására és a taﾐulói 
teljesítﾏéﾐ┞ek ﾏérésére, ezért az összefoglalások, száﾏoﾐkérések órakerete az évfol┞aﾏon-

kéﾐti időkeretHe Heleérteﾐdő, azt a szaktaﾐárﾐak a 36 óra terhére kell taﾐﾏeﾐetébeﾐ ﾏeg-

terveznie. 

 

 KIEMELT FONTOSSÁGÚ, FEJLES)TENDŐ TERÜLETEK 

 Adott téﾏakör tudoﾏáﾐ┞törtéﾐeti voﾐatkozásai ふpl. felfedezés, felfedezés jeleﾐtősége, 
tudósok, stH.ぶ  

 A kéﾏia ﾏagyar voﾐatkozásai ふﾐeﾏzetközi hírű tudósok, NoHel-díjasok, stH.ぶ 
 Az aﾐ┞agok élettaﾐi hatásai, veszél┞ei ふpl. alkoholok, aroﾏás oldószerek, halogéﾐek, 

ﾐövéﾐ┞i aﾐ┞agok élettaﾐi hatásai, ﾏérgezések, ﾏarások, égések, stH.ぶ Megelőzés. 
 A kéﾏia és a Hiológia határvonalai: pl. Hiogéﾐ eleﾏek; tápaﾐ┞agok összetétele, hel┞es 

táplálkozás; szénhidrátok, aﾏiﾐosavak, fehérjék, RNS, DNS. 
  GloHális körﾐ┞ezeti proHléﾏák kéﾏiai voﾐatkozásai ふpl. üvegházhatású gázok, az ózoﾐ 

tulajdoﾐságai és Hiológiai jeleﾐtősége, a légkör, a vizek és a talaj védelﾏeぶ 
 Hulladékgazdálkodás: hulladékok veszél┞ei, hulladékok Isökkeﾐtéséﾐek lehetőségei, 

hulladékok g┞űjtése, újrahaszﾐosítás, újrafelhaszﾐálás, a terﾏészet védelﾏe. 
 Körﾏ┞ezeti szeﾏlélet kialakítása ふpl. eﾐergiagazdálkodás, körﾐ┞ezet védelme)  Az alapvető kémiai (és természettudományos) ismeretek szükségessége, ennek beláttatása tanu-

lóinkkal. 
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A 9–10. ÉVFOLYAM  KÉMIA TANANYAGÁNAK ANYAGS)ERKE)ETI RÉS)E 
 
A periódusos reﾐdszer felépítéséﾐek ﾏag┞arázatához Isak a Bohr-féle atoﾏﾏodellt haszﾐáljuk, 

íg┞ az alhéjak és a periódusos reﾐdszer ﾏezőiﾐek kapIsolatát ﾐeﾏ vizsgáljuk.  

A kvaﾐtuﾏﾏeIhaﾐikai atoﾏﾏodell és az elektroﾐ hulláﾏterﾏészetéﾐek következﾏéﾐ┞ei Isak 

választható taﾐaﾐ┞ag. Erre részHeﾐ a kéﾏiataﾐítás időkeretei, részHeﾐ pedig az elvoﾐt fogalmak 

száﾏáﾐak Isökkeﾐtése érdekéHeﾐ vaﾐ szükség. A taﾐterv a ﾐeﾏesgáz-elektroﾐszerkezet ﾏár 

koráHHról isﾏert staHilitásáHól és az elektroﾐegativitás fogalﾏáHól vezeti le az eg┞es atoﾏok 

száﾏára kéﾏiai kötések és ﾏásodlagos kölIsöﾐhatások kialakulása révéﾐ adódó lehetőségeket 

az alaIsoﾐ┞aHH eﾐergiaállapot elérésére. Miﾐdezek logikus következﾏéﾐ┞ekéﾐt írja le az íg┞ 

kialakuló halﾏazok tulajdoﾐságait, ﾏajd pedig a kéﾏiailag tiszta aﾐ┞agokHól létrejövő 

keverékeket és összetételük ﾏegadásáﾐak ﾏódjait. 

A kéﾏiai reakIiók végHeﾏeﾐeteléﾐek feltételeit, a reakIiókat kísérő eﾐergiaváltozások, 

időHeli lejátszódásuk és a kéﾏiai eg┞eﾐsúl┞ok vizsgálatát követi a töHH szeﾏpoﾐt alapjáﾐ való 

Isoportosításuk. A sav-Házis reakIiók értelﾏezése protoﾐátﾏeﾐet alapjáﾐ ふBrøﾐsted szerint) 

törtéﾐik, és szerepel a g┞eﾐge savak, illetve Házisok és sóik oldataiHaﾐ kialakuló eg┞eﾐsúl┞ok 

vizsgálata is. A redo┝ireakIiók elektroﾐátﾏeﾐet alapjáﾐ törtéﾐő tárg┞alása lehetővé teszi az 

oxidáIiós száﾏok változásáHól kiiﾐduló eg┞eﾐletreﾐdezést. Az elektrokéﾏiai isﾏeretek részHeﾐ 

építeﾐek a redo┝ireakIiók soráﾐ taﾐultakra, ﾏásrészt a ﾏegszerzett tudás fel is haszﾐálható az 

eg┞es szervetleﾐ eleﾏek és veg┞ületek előállításáﾐak és felhaszﾐálásáﾐak taﾐulásakor. 

A szervetleﾐ és a szerves aﾐ┞agok tárg┞alása g┞akorlatIeﾐtrikus, aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ 

előfordulásukat és felhaszﾐálásukat a szerkezetükHől levezetett tulajdoﾐságaikkal ﾏag┞arázza. 

A szervetleﾐ kéﾏiai isﾏeretek sorreﾐdjét a periódusos reﾐdszer Isoportjai, a szerves kéﾏiáét 

pedig az eg┞es veg┞ületekre jelleﾏző fuﾐkIiós Isoportok szaHják ﾏeg. Ez azért logikus felosztás, 

ﾏert az eg┞es eleﾏek éppeﾐ a hasoﾐló kéﾏiai tulajdoﾐságaik alapjáﾐ kerültek a periódusos 

reﾐdszer azoﾐos IsoportjaiHa, ﾏíg a szerves veg┞ületek kéﾏiai tulajdoﾐságait elsősorHaﾐ a 

Heﾐﾐük lévő fuﾐkIiós Isoportok szaHják ﾏeg. Ezt taﾐulóiﾐkHaﾐ is tudatosítaﾐi kell. 

Az adott időkeretHeﾐ ﾐeﾏ lehet Iél a példaﾏegoldó rutiﾐ kialakítása.  
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9. ÉVFOLYAM 
 
 
Éves óraszám: 36 óra 
Heti óraszám: 1 óra 
 
TÉMAKÖRÖK 

1. A hidrogéﾐ, a ﾐeﾏesgázok, a halogéﾐek és veg┞ületeik 

1.1. A hidrogéﾐ 

1.2. A ﾐeﾏesgázok 

1.3. A halogéﾐek és veg┞ületeik 

 

2. Az o┝igéﾐIsoport  és eleﾏeiﾐek veg┞ületei 

2.1.  Az o┝igéﾐ és veg┞ületei 
2.2. A kéﾐ és veg┞ületei 
 

3. A ﾐitrogéﾐIsoport  és  eleﾏeiﾐek veg┞ületei 

3.1. ン.ヱ. A ﾐitrogéﾐ és veg┞ületei 
3.2. ン.ヲ. A foszfor és veg┞ületei 
 

4. A széﾐIsoport és eleﾏei és szervetleﾐ veg┞ületei 

4.1. A széﾐ és o┝idjai 
 

5. A féﾏek és veg┞ületeik 

5.1. Alkáliféﾏek és alkáliföldféﾏek 

5.2. Eg┞éH féﾏek 

5.3. Félféﾏek 
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Tematikai egység 
1. 

A HIDROGÉN, A NEMESGÁZOK,  
A HALOGÉNEK ÉS VEGYÜLETEIK 

Órakeret  
8 óra 

ElQzetes tudás 
Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókész-
ség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és 
poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

1.1. A HIDROGÉN 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A szervetlen kémia tárgya 
A szervetlen elemek és vegyületek 
jellemzésének szempontrendszere. 
Elemek gyakorisága a Földön és a 
világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek jellemzéséhez használt 
szempontrendszer használata. 
Képek vagy filmrészlet csillagokról, bolygókról, 
diagramok az elemgyakoriságról. 

Hidrogén:  

Előfordulás. Felhasználás. 

A hidrogén laboratóriumi előállítása, durranógáz-próba, 
égése, a hidrogénalapú tüzelőanyag-cellák. 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: biogén elemek. 
Fizika: fizikai tulajdonságok és a halmazszerkezet, atommag-stabilitás. 
Hidrogénbomba, magfúzió, a tömegdefektus és az energia kapcsolata. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: II. világháború, a Hindenburg léghajó 
katasztrófája. 

1.2. A NEMESGÁZOK  

Nemesgázok 
Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 
reakciókészség. Előfordulás. 
Felhasználás. 

A tulajdonságok és a felhasználás kapcsolatának 
felismerése. Héliumos léghajóról készült film bemutatása., 
védőgázas csomagolású élelmiszer bemutatása., világítótestek  
(Just Sándor, Bródy Imre). 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: magfúzió, háttérsugárzás, fényforrások. 
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1. 3. A HALOGÉNEK ÉS VEGYÜLETEIK 

Halogének 
Reakcióik vízzel, fémekkel, 
hidrogénnel, más halogenidekkel. 
Előfordulás: halogenidek. Előállítás. 
Felhasználás. 

A halogének és a halogenidek élettani hatása közötti 
nagy különbség okainak megértése. Bróm bemutatása, 
kioldása brómos vízből benzinnel. Információk Sem-
melweis Ignácról, a hipó összetételéről, felhasználásá-
ról és annak veszélyeiről, a halogénizzókról, a jódolda-
tok összetételéről és felhasználásáról (pl. fertőtlenítés, a 
keményítő kimutatása). 

Nátrium-klorid 
Előfordulás. Felhasználás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a napi sóbevitellel kapcsola-
tos számítások, szemléletformálás. 
Jódozott só, fiziológiás sóoldat, a túlzott sófogyasztás, 
útsózás előnyös és káros hatásai. 

Hidrogén-klorid 
Előfordulás. Előállítás. 
Felhasználás. 

A gyomorsav sósavtartalmával és gyomorégésre alkal-
mazott szódabikarbóna mennyiségével, valamint a belőle 
keletkező szén-dioxid térfogatával, illetve vízkőoldók 
savtartalmával kapcsolatos számítások. 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: az energiafajták egymásba való átalakulása, elektrolízis. 
Földrajz: sóbányák, evaporitok, ózonréteg védelme 
Biológia-egészségtan: gyomornedv. 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 
 

 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet, 
reakciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szimbólum, fertőtlení-
tés, erélyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció. 

A H, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és tulaj-
donságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és min-
dennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik alap-
ján. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az 
elemek és azok vegyületei között. A veszélyes anyagok biztonságos 
használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján. 
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Tematikai egység 
2. 

AZ OXIGÉNCSOPORT  
ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI 

Órakeret  
6 óra 

ElQzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. 

2.1. AZ OXIGÉN ÉS VEGYÜLETEI 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Oxigén 
Előállítás. Felhasználás. 
Ózon 
Biológiai hatásai. Előállítás. Felhasználás. 

Környezet- és egészségtudatos magatartás, 
médiakritikus attitűd. 
Az oxigén előállítása, egyszerű kimutatása. 
Az ózon magaslégkörben való kialakulása és 
bomlása (freonok, spray-k), a napozás 
előnyeiról és hátrányairól, a felszínközeli 
ózon veszélyeiről (fotokémiai szmog, fény-
másolók). 

Víz. 
A sűrűség függése a hőmérséklettől. Redoxi- 
és sav-bázis reakciókban betöltött szerepe. 
 
Hidrogén-peroxid 
Az oxigén oxidációs száma nem stabilis (-1), 
bomlékony, oxidálószer és redukálószer is 
lehet. Felhasználás. 

Az ivóvízre megadott egészségügyi 
határértékek értelmezése, ezzel kapcsolatos 
számolások, a vízszennyezés tudatos 
minimalizálása. 
A H2O2 bomlása katalizátorok hatására, oxi-
dáló- és redukáló hatásának bemutatása, haj-
tincs szőkítése, a H2O2 mint fertőtlenítőszer 
(Hyperol, Richter Gedeon) és mint rakéta-
hajtóanyag. 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: légzés és fotoszintézis kapcsolata. A levegőszennyezés. A víz az 
élővilágban. 
Földrajz: a légkör szerkezete és összetétele. Ózon réteg szerepe. A Föld vízkészlete, és annak 
szennyeződése 
 

Fizika: a víz különleges tulajdonságai, a hőtágulás és szerepe a természeti és technikai 
folyamatokban. 
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2.2. A KÉN ÉS VEGYÜLETEI 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,  
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Kén. Égése. Előfordulás. Felhasználás. 
Hidrogén-szulfid és sói (szulfidok). 
Kén-dioxid, kénessav és sói 
Kénessav, sói: szulfitok. 
Kén-trioxid, kénsav és sói 
A kén oxidációs száma (+6). Kén-dioxidból kén-
trioxid, kénsav, sói: szulfátok. 

Kén égetése, a keletkező kén-dioxid színtelenítő 
hatásának kimutatása, oldása vízben, a keletkezett 
oldat kémhatásának vizsgálata.  
A kén-hidrogénes gyógyvíz ezüstékszerekre gyako-
rolt hatásáról, a szulfidos ércekről, a kén-dioxid és a 
szulfitok használatáról a boroshordók fertőtlenítésé-
ben, a savas esők hatásairól, az akkumulátorsavról, a 
glaubersó, a gipsz, a rézgálic és a timsó felhasználá-
sáról.  

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: zuzmók mint indikátorok, a levegő szennyezettsége. Savas eső. 
Földrajz: vulkánok, sulfatára 

Elsősegély: Kénsav marás kezelése 

Technika: akkumulátorok 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, légszennyezés, 
savas eső, oxidáló hatású erős sav. 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele, 
tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok megértése és al-
kalmazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek 
sokféleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti érzékeny-
ség fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 
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Tematikai egység 
3. 

A NITROGÉNCSOPORT  
ÉS  ELEMEINEK VEGYÜLETEI 

Órakeret  
6 óra 

ElQzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennye-
zés. 

3.1. A NITROGÉN ÉS VEGYÜLETEI 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,  
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Nitrogéngáz. Keletkezése a természetben. 
Ammónia és sói 
Ammóniaszintézis, salétromsav- és 
műtrágyagyártás. 
A nitrogén oxidjai 
NO és NO2:, HNO3 
 N2O. Felhasználás. 
Salétromossav, salétromsav, sóik 
Felhasználás.  
Ipari és biológiai nitrogén fixálás,   
értágító hatás (nitroglicerin, Viagra), a nitrites 
húspácolás, a savas eső, műtrágyázás, 
eutrofizáció. 
 

A levegő NOx-tartalmára vonatkozó egészség-
ügyi határértékekkel, a műtrágyák összetételé-
vel kapcsolatos számolások. Helyi környezeti 
probléma önálló vizsgálata. 
Ammónia-szökőkút. A nitrátok oxidáló hatása 
(csillagszóró, görögtűz, bengálitűz, puskapor). 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: a nitrogén körforgása, a baktériumok szerepe a nitrogén körforgásban, a 
levegő és a víz szennyezettsége 
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3.2. A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEI 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,  
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Foszfor és vegyületei.  
A fehérfoszfor és a vörösfoszfor szerkezete 
és tulajdonságai.  
Difoszfor-pentaoxid, foszforsav, sói a 
foszfátok. Felhasználás a háztartásban és a 
mezőgazdaságban. 
A foszforvegyületek szerepe a fogak és a 
csontok felépítésében. 

A difoszfor-pentaoxid oldása vízben, 
kémhatásának vizsgálata. A trisó vizes 
oldatának kémhatás-vizsgálata.  
A gyufa története (Irinyi János), foszforesz-
kálás, a foszfátos és a foszfátmentes mosó-
porok környezeti hatásai. Az üdítőitalok fosz-
forsav-tartalmának fogakra gyakorolt 
hatásása. A foszfor körforgása a természet-
ben. 

Kapcsolódási pontok: 
Foszfor körforgása a természetben, ATP, a műtrágyák hatása a növények fejlődésére, a fogak 
felépítése, a sejthártya szerkezete.  
Fizika: II. főtétel, fény. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Irinyi János. 

Nyelvtan: Irinyi János, mint nyelvújító 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás. 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése szerkezetük alapján, 
összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött 
jelentőségének megismerése. Az anyagok természetben való körforgása 
és ennek jelentősége. Helyi környezetszennyezési probléma kémiai 
vonatkozásainak megismerése és válaszkeresés a problémára. 
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Tematikai egység 
4. 

A SZÉNCSOPORT ÉS ELEMEI ÉS  
SZERVETLEN VEGYÜLETEI 

Órakeret 
8 óra 

ElQzetes tudás 
A szén elektronszerkezete. 
Atomrács, grafitrács, tökéletes és nem tökéletes égés, a szén-monoxid 
és a szén-dioxid élettani hatásai, szénsav, gyenge sav, karbonátok. 

4. 1. A SZÉN ÉS OXIDJAI 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Szén és oxidjai 
A gyémánt atomrácsa, a grafit rétegrácsa és 
következményeik. Kémiai tulajdonságok. 
Bányászatuk. Felhasználás. 
 
Szén-monoxid 
Mérgező hatása. 
 
Szén-dioxid, szénsav és sói 
Lúgokban karbonátok formájában 
megköthető. Előfordulás (szén-dioxid kvóta). 
Felhasználás. A természetes szenek 
keletkezése, felhasználásuk és annak 
környezeti problémáiról.  
Az üvegházhatás, a szén körforgása 
(fotoszintézis, biológiai oxidáció). 

Érvek és ellenérvek tudományos megalapo-
zottságának vizsgálata és vitákban való alkal-
mazása a klímaváltozás kapcsán. A szén-
monoxid és a szén-dioxid térfogatával kapcso-
latos számolások. 
 
Adszorpciós kísérletek aktív szénen.  
Vita a klímaváltozásról. Karbonátok és hidro-
gén-karbonátok reakciója savval, vizes oldatuk 
kémhatása.  
Szikvízkészítés (Jedlik Ányos). 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: a szén-dioxid az élővilágban, fotoszintézis, sejtlégzés, a szén-monoxid 
és a szén-dioxid élettani hatása. Alkoholos erjedés. 
Földrajz: A légkör alkotói. Üvegházhatás, szmog. A szén keletkezése, szénfajták, szenülés. 

Mészkő. 

 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Allotróp módosulat. Atomrács. Rétegrács. Adszorpció. Üvegházhatás. 

A szén atom elektronszerkezete. Atomrács, grafitrács, tökéletes és 
nem tökéletes égés, a szén-monoxid és a szén-dioxid élettani hatásai, 
szénsav, gyenge sav, karbonátok. 

A természetes szenek keletkezése. 
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Tematikai egység 
5 

A FÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK 
Órakeret  

8 óra 

ElQzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis reak-
ció. 

5. 1. ALKÁLIFÉMEK ÉS ALKÁLIFÖLDFÉMEK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs szám 
(+1), erős redukálószerek, vízből lúgképzés 
közben hidrogénfejlesztés, nemfémekkel 
sóképzés. Nagy reakciókészség miatt 
előfordulás csak vegyületeikben, előállítás 
olvadékelektrolízissel. 

Az alkálifémekről és vegyületeikről korábban 
tanultak rendszerezése.  

Alkáliföldfémek  
Kicsi (de az alkálifémeknél nagyobb) EN, 
tipikus fémek, oxidációs szám (+2), erős 
(de az alkálifémeknél gyengébb) 
redukálószerek (reakció vízzel), 
nemfémekkel sóképzés. 
 Nagy reakciókészség miatt előfordulás 
csak vegyületeikben, előállítás 
olvadékelektrolízissel. 

 

Mészégetéssel, mészoltással, a mész megköté-
sével kapcsolatos számolások, balesetvédelem. 

Vízlágyítás. 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: kiválasztás, idegrendszer, ízérzékelés. 
Biológia-egészségtan: a csont összetétele.  
Földrajz: mészkő keletkezése. Mészkőhegységek. Dolomit. 

5.2. EGYÉB FÉMEK 
Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 
Fejlesztési követelmények 

módszertani ajánlások 

Alumínium 
Előfordulás. Előállítás. Felhasználás.  
Az alumínium előállításának története és 
magyar vonatkozásai  („magyar ezüst”, 
vörösiszap-katasztrófa). 

A reakciók ipari méretekben való 
megvalósítása által okozott nehézségek 
megértése. 
Alumínium reakciója oxigénnel, vízzel, 
sósavval és nátrium-hidroxiddal.  

Ón és ólom  
Felületi védőréteg. Felhasználás. Élettani 
hatás. 

Akkumulátorok szelektív gyűjtésének 
fontossága  és megértése. 

Vascsoport, króm és mangán 
Rozsda. Vas- és acélgyártás, edzett acél, 
ötvözőanyagok, rozsdamentes acél. 
Újrahasznosítás, szelektív gyűjtés, 
korrózióvédelem. 
 

A hulladékhasznosítás környezeti és gazdasági 
jelentőségének felismerése. Vassal, acéllal és 
korróziójával kapcsolatos számolások. 
Vas reakciója savakkal. Korrózióvédelem, a 
vas biológiai jelentősége, a „hipermangán”. 
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5.3. FÉLFÉMEK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Félnemes és nemesfémek, felhasználásuk, 
vegyületeik. 
Rézion: nyomelem, de nagyobb 
mennyiségben mérgező. Ezüst-ion: mérgező, 
illetve fertőtlenítő hatású. Felhasználás 
A nemesfémek bányászata (tiszai cianid 
szennyezés), felhasználása. A rézgálicot 
tartalmazó növényvédőszerek. 

A félnemes- és nemesfémek tulajdonságai, fel-
használása és értéke közötti összefüggések meg-
értése. 

Rézdrót lángba tartása, patinás rézlemez és 
malachit bemutatása  

Cink, kadmium, higany 
Fémes tulajdonságok, a higany 
szobahőmérsékleten folyadék. A cink híg 
savakkal reagál. Felhasználás: Zn, Cd, Hg, 
ZnO. Élettani hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező tulajdonságú anyagok 
használati szabályainak betartása. 

A higany (fénycsövek, régen hőmérők, 
vérnyomásmérők, amalgám fogtömés, 
elektródok) és a kadmium (galvánelemek) 
felhasználásának előnyei és hátrányai.  

Kapcsolódási pontok: 
Biológia: Nehézfémek élettani hatása. 
Környezetvédelem: vizek védelme. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: rézkor, bronzkor, vaskor. Ókorban ismert 
fémek. Nyomdászat története. 
 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti katasztrófa, nemesfém, 
nyomelem, amalgám, ötvözet. 

 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

(évfolyamon) 

 
 

A fontosabb fémek és vegyületeik szerkezete, összetétele, tulajdon-
ságai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok megértése és 
alkalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás, a korró-
zióvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés problémáinak helyes keze-
lése a hétköznapokban. A fémek előállítása és reakciókészsége kö-
zötti kapcsolat megértése. 

  
A nehézfém-vegyületek élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek 
tudatosítása. A vörösiszap-katasztrófa és a tiszai cianidszennyezés 
okainak és következményeinek megértése. 
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10. ÉVFOLYAM 
 

 
Éves óraszám: 36 óra 
Heti óraszám: 1 óra 
 
1. A kéﾏia és az atoﾏok világa 

1.1. Az atom szerkezete 

ヱ.ヲ. A periódusos reﾐdszer és az aﾐ┞agﾏeﾐ┞iség 

 

ヲ. Kéﾏiai kötések és kölIsöﾐhatások halﾏazokban 

ヲ. ヱ. Kéﾏiai kötések kialakulása – elsőreﾐdű kötések 

ヲ.ヱ. ヱ. Kovaleﾐs kötés és atoﾏráIs 

ヲ.ヲ. Másodreﾐdű kötések és a ﾏolekularáIs 

3. Anyagi rendszerek 

ン. ヱ. Halﾏazállapotok és halﾏazállapot-változások 

ン.ヲ. Az aﾐ┞agi reﾐdszerek és Isoportosításuk 

4. Kéﾏiai reakIiók és reakIiótípusok 

4.1. A kéﾏiai reakIiók feltételei és a kéﾏiai eg┞eﾐlet 
4.2. Sav-Házis reakIiók  
ヴ. ン. Redo┝ireakIiók 

ヵ.Elektrokéﾏia 

ヵ.ヱ.Galváﾐeleﾏek , elektrolízis 
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Tematikai egység 
1. 

A KÉMIA ÉS AZ ATOMOK VILÁGA 
Órakeret 

10 óra 

ElQzetes tudás 
Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 
vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, molá-
ris tömeg. 

1.1 AZ ATOM SZERKEZETE 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Az atomok és belső szerkezetük. 
Az anyag szerkezetéről alkotott elképzelések 
változása: atom (Dalton), elektron (J. J. Thom-
son), atommag (Rutherford), elektronhéjak 
(Bohr). A proton, neutron és elektron relatív 
tömege, töltése. Rendszám, tömegszám, izotó-
pok. Radioaktivitás (Becquerel, Curie házas-
pár) és alkalmazási területei (Hevesy György, 
Szilárd Leó, Teller Ede). Elektrosztatikus von-
zás és taszítás az atomban. Alapállapot és ger-
jesztett állapot. Párosított és párosítatlan elekt-
ronok, jelölésük.  

A részecskeszemlélet megerősítése. 

Térfogatcsökkenés alkohol és víz elegyítésekor 
és ennek modellezése. Dalton gondolatmenet-
ének bemutatása egy konkrét példán. Számító-
gépes animáció a Rutherford-féle szórási kísér-
letről. Műszerekkel készült felvételek az 
atomokról. Lehetőségek az elektronszerkezet 
részletesebb megjelenítésére. Lángfestés. 
Információk a tűzijátékokról, gyökökről, 
„antioxidánsokról”, az elektron hullámtermé-
szetéről (Heisenberg és Schrödinger). 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: atommodellek, színképek, elektronhéj, tömeg, elektromos töltés, Coulomb-törvény, erő, 
neutron, radioaktivitás, felezési idő, sugárvédelem, magreakciók, energia, atomenergia. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: II. világháború, a hidegháború. 
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1. 2. A PERIÓDUSOS RENDSZER ÉS AZ ANYAGMENNYISÉG 
Az elemek periodikusan változó tulajdonságainak elekt-
ronszerkezeti okai, a periódusos rendszer (Mengyele-
jev): relatív és moláris atomtömeg, rendszám = proto-
nok száma illetve elektronok száma; csoport = vegyér-
tékelektronok száma; periódus = elektronhéjak száma. 
Nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás (EN). 

A relatív és moláris atomtömeg, rendszám, elekt-
ronszerkezet és reakciókészség közötti összefüggé-
sek megértése és alkalmazása. 
Az azonos csoportban lévő elemek tulajdonságai-
nak összehasonlítása és az EN csoportokon és peri-
ódusokon belüli változásának szemléltetése kísérle-
tekkel. 
(pl. a Na, K, Mg és Ca vízzel való reakciója). 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: biogén elemek. 
Fizika: eredő erő, elektromos vonzás, taszítás. 
Földrajz: ásványok, kőzetek, ércek, kőzetalkotók, előfordulás 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 

 
 

 

 

 

Kulcsfogalmak,  fogalmak: 

Természettudományos vizsgálati módszer, áltudomány, proton, neut-
ron, elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és 
moláris atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, 
periódus, nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 

A kémia mint természettudomány 
A kémia és a kémikusok szerepe az emberi civilizáció megteremtésé-
ben és fenntartásában 

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme.  
Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelensé-
gek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és fel-
használási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris 
tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulaj-
donságai periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezet-
tel való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magya-
rázatakor. 
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Tematikai egység 

2. 

KÉMIAI KÖTÉSEK ÉS  
KÖLCSÖNHATÁSOK HALMAZOKBAN 

Órakeret 
8 óra 

ElQzetes tudás 
Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris tö-
meg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a hason-
lóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek képletei. 

2. 1. KÉMIAI KÖTÉSEK KIALAKULÁSA – ELSŐRENDŰ KÖTÉSEK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Halmazok 
A kémiai kötések kialakulása, törekvés a 
nemesgáz-elektronszerkezet elérésére. Az 
EN döntő szerepe az elsődleges kémiai köté-
sek és másodlagos kölcsönhatások kialaku-
lásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a felhasználás 
közötti összefüggések alkalmazása. 
Kísérletek az atomos és a molekuláris oxigén 
reakciókészségének összehasonlítására.  

Ionos kötés és ionrács 
Egyszerű ionok kialakulása nagy EN-
különbség esetén. Az ionos kötés, mint erős 
elektrosztatikus kölcsönhatás, és ennek követ-
kezményei.A NaCl képződése és ionrácsa. 
Ionvegyületek tulajdonságai (op, oldhatóság) 

Ionvegyületek képletének szerkesztése. 

Kísérletek ionos vegyületek képződésére.  

Összetett ionok 
Összetett ionok képződése, töltése és térszer-
kezete. A mindennapi élet fontos összetett ion-
jai. 

Összetett ionokat tartalmazó vegyületek képletének 
szerkesztése. Összetett ionokat tartalmazó vegyüle-
tek előfordulása a természetben és felhasználása a 
háztartásban: ismeretek felidézése és rendszerezése. 

Fémes kötés és fémrács 
Fémes kötés kialakulása kis EN-ú atomok között. 
Delokalizált elektronok, elektromos és hővezetés, 
olvadáspont és mechanikai tulajdonságok. 

A fémek közös tulajdonságainak értelmezése a fém-
rács jellemzői alapján. 
Animációk és kísérletek a fémek elektromos vezeté-
séről. 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: az idegrendszer működése, a szervezet ionháztartása, izotóniás oldatok 
Fizika: elektrosztatikai alapjelenségek, áramvezetés. 
Fizika: hővezetés, olvadáspont, forráspont, áramvezetés. 
Vizuális kultúra: kovácsoltvas kapuk, ékszerek. 
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2.1. 1. KOVALENS KÖTÉS ÉS ATOMRÁCS 

Kovalens kötés kialakulása, kötéspolaritás. Kötési 
energia, kötéshossz. Atomrácsos anyagok 
makroszkópikus tulajdonságai és felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az EN-különbség 
alapján. 
Animációk a kovalens kötés kialakulásáról. In-
formációk az atomrácsos anyagok felhasználásá-
ról. 

Molekulák képződése, kötő és nemkötő elektronpá-
rok. Összegképlet és szerkezeti képlet.  
A molekulák alakja. A molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és polaritásának megállapítása. 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: energiaminimum. Fizika, matematika: vektorok.  Fizika: töltések, pólusok. 

2.2. MÁSODRENDŰ KÖTÉSEK ÉS A MOLEKULARÁCS 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Másodrendű kölcsönhatások tiszta halmazokban. A 
hidrogénkötés szerepe az élő szervezetben. 
A „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv és a mo-
lekularácsos anyagok fizikai tulajdonságainak 
anyagszerkezeti magyarázata. A molekulatömeg és 
a részecskék közötti kölcsönhatások kapcsolata a 
fizikai tulajdonságokkal, illetve a felhasználható-
sággal. 

Tendenciák felismerése a másodrendű kölcsönha-
tásokkal jellemezhető molekularácsos anyagok 
fizikai tulajdonságai között. Kísérletek a másodren-
dű kötések fizikai tulajdonságokat befolyásoló hatá-
sának szemléltetésére (pl. különböző folyadékcsí-
kok párolgási sebességének összehasonlítása).   
A „zsíroldékony”, „vízoldékony” és „kettős 
oldékonyságú” anyagok molekulapolaritásának 
megállapítása. 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: energia és mértékegysége, forrás, forráspont, töltéseloszlás, tömegvonzás. 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 
 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, kovalens 
kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, molekulaalak, 
molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, összetett ion. 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. A 
molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák 
polaritását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a 
másodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert 
szilárd anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anya-
gok szerkezete, tulajdonságai és felhasználása közötti összefüggések 
alkalmazása. 
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Tematikai egység 
3. 

ANYAGI RENDSZEREK 
Órakeret  

6 óra 

ElQzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 
keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 
hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-
ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, kristá-
lyosodás, szmog, adszorpció. 

3. 1. HALMAZÁLLAPOTOK ÉS HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A rendszer és környezte, nyílt és zárt rendszer. 
A kémiailag tiszta anyagok, mint egykompo-
nensű, a keverékek, mint többkomponensű 
homogén, illetve heterogén rendszerek. 

Ismert anyagi rendszerek és változások besoro-
lása a megismert típusokba. 

Gyakorlati életből vett példák keresése külön-
böző számú komponenst és fázist tartalmazó 
rendszerekre. 

Az anyagok tulajdonságainak és halmazálla-
pot-változásainak anyagszerkezeti értelmezése. 
Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot megadása az 
anyagot alkotó részecskék és kölcsönhatásaik 
alapján. 
Számítógépes animációk a halmazállapot-
változások modellezésére. Gyakorlati példák. 
 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: halmazállapotok, a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások, belső ener-
gia, hő, állapotjelzők: nyomás, hőmérséklet, térfogat. 
Magyar nyelv és irodalom: szólások: pl. „Eltűnik, mint a kámfor”; Móra Ferenc: Kincskereső 
kisködmön. 
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3.2. AZ ANYAGI RENDSZEREK ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Szilárd anyagok 
Kristályos és amorf szilárd anyagok; a részecs-
kék rendezettsége. 

M: Kristályos anyagok olvadásának és amorf 
anyagok lágyulásának megkülönböztetése kí-
sérletekkel. 
 

Gázok és gázelegyek 
A tökéletes (ideális) gáz, Avogadro törvénye, 
moláris térfogat. 
Gázok diffúziója. Gázelegyek összetételének 
megadása. 

A gázok moláris térfogatával és relatív sűrűsé-
gével, a gázelegyek összetételével kapcsolatos 
számolások. A gázok állapotjelzői közötti ösz-
szefüggések szemléltetése (pl. fecskendőben). 
Gázok diffúziójával kapcsolatos kísérletek (pl. 
az ammónia- és a hidrogén-klorid-gáz).  

Folyadékok, oldatok 
A molekulatömeg, a polaritás és a másodrendű 
kötések erősségének kapcsolata a forráspont-
tal; a forráspont nyomásfüggése. Oldódás, 
oldódási sebesség, oldhatóság. Az oldódás és 
kristályképződés; telített és telítetlen oldatok. 
Az oldáshő. Az oldatok összetételének meg-
adása (tömeg- és térfogatszázalék, anyag-
mennyiség-koncentráció). Adott töménységű 
oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

 

Oldhatósági görbék elemzése. Egyszerű szá-
molási feladatok megoldása az oldatokra vo-
natkozó összefüggések alkalmazásával. 

Kísérletek és gyakorlati példák gyűjtése az 
ozmózis jelenségére (gyümölcsök megrepedése 
esőben, tartósítás sózással, kandírozással, hajó-
töröttek szomjhalála). 

Kolloid rendszerek 
A kolloidok különleges tulajdonságai, fajtái és 
gyakorlati jelentősége. Kolloidok stabilizálása 
és megszüntetése, háztartási és környezeti 
vonatkozások. Az adszorpció jelensége és 
jelentősége. Kolloid rendszerek az élő szerve-
zetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek alkalmazá-
sa a gyakorlatban. 
Különféle kolloid rendszerek létrehozása és 
vizsgálata. Adszorpciós kísérletek és kroma-
tográfia. Információk a szmogról, a ködgé-
pekről, a szagtalanításról, a széntablettáról, a 
gázálarcokról, a nanotechnológiáról. 

Kapcsolódási pontok: 
Matematika: százalékszámítás, aránypárok. 
Biológia-egészségtan: légzési gázok, szén-dioxid-mérgezés. Biológiailag fontos kolloidok, fe-
hérjék. Diffúzió, ozmózis 
Fizika: sűrűség, Celsius- és Kelvin-skála, állapotjelző, gáztörvények, kinetikus gázmodell 
hő és mértékegysége, hőmérséklet és mértékegysége, a hőmérséklet mérése, hőleadás, 
hőfelvétel, energia. 
Harmonikus rezgés, erők egyensúlya, áramvezetés. Nehézségi erő. 
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TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 
 

 

 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 
 
Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exo-
term, endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, 
oldat, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, 
kristályos és amorf anyag 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve 
kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismeré-
se az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és 
az ozmózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítá-
sa. Az oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmeny-
nyiség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megol-
dása. Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazál-
lapot-változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető fo-
lyamatokként 
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Tematikai egység 
4. 

KÉMIAI REAKCIÓK ÉS REAKCIÓTÍPUSOK 
Órakeret 

6 óra 

ElQzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye, 
hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, közömbösí-
tés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidá-
lószer, redukálószer. 

4.1.  A KÉMIAI REAKCIÓK FELTÉTELEI ÉS A KÉMIAI EGYENLET 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A kémiai reakciók és lejátszódásuk feltételei, 
aktiválási energia, aktivált komplex. A kémiai 
egyenlet felírásának szabályai, a megmaradási 
törvények, sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése készségszinten. 
Egyszerű sztöchiometriai számítások. 

A kémiai reakciók energiaviszonyai 
Képződéshő, reakcióhő, a termokémiai egyen-
let. Hess tétele. A kémiai reakciók hajtóereje 
az energiacsökkenés és a rendezettségcsökke-
nés. Hőtermelés kémiai reakciókkal az iparban 
és a háztartásokban. Az energiafajták átalakí-
tását kísérő hőveszteség értelmezése. 

Az energiamegmaradás törvényének alkal-
mazása a kémiai reakciókra. 
Egyes tüzelőanyagok fűtőértékének összeha-
sonlítása, gázszámlán található mennyiségi 
adatok értelmezése. 

A reakciósebesség 
A reakciósebesség fogalma és szabályozása a 
háztartásban és az iparban. A reakciósebesség 
függése a hőmérséklettől, illetve a koncentrá-
ciótól, katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének befolyásolása a 
gyakorlatban. 
 
Információk a gépkocsikban lévő katalizáto-
rokról, az enzimek alkalmazásáról. 

Kémiai egyensúly 
A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot kiala-
kulásának feltételei és jellemzői. A tömegha-
tás törvénye. A Le Châtelier–Braun-elv és a 
kémiai egyensúlyok befolyásolásának lehető-
ségei, ezek gyakorlati jelentősége. 

 

A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő rend-
szerre gyakorolt külső hatás következményei-
nek megállapítása konkrét példákon. 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: aktiválási energia. ATP, lassú égés, a biokémiai folyamatok energiamér-
lege. Az enzimek szerepe. Homeosztázis, ökológiai és biológiai egyensúly 
Fizika: hőmérséklet, mozgási energia, rugalmatlan ütközés, lendület, ütközési energia, megma-
radási törvények. A hő és a belső energia, II. főtétel, energiagazdálkodás, környezetvédelem 
Mechanikai sebesség. Egyensúly, energiaminimumra való törekvés, a folyamatok iránya, a 
termodinamika II. főtétele. 
Matematika: százalékszámítás. 
Fizika: Matematika: műveletek negatív előjelű számokkal. 
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4.2. SAV-BÁZIS REAKCIÓK  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A savak és bázisok fogalma Brønsted szerint, 
sav-bázis párok, kölcsönösség és viszonyla-
gosság. A savak és bázisok erőssége. Lúgok. 
Savmaradék ionok. A pH és az egyensúlyi 
oxóniumion, illetve hidroxidion koncentráció 
összefüggése. A pH változása hígításkor és 
töményítéskor. A sav-bázis indikátorok műkö-
dése. Közömbösítés és semlegesítés, sók. Só-
oldatok pH-ja, hidrolízis. Teendők sav-, illetve 
lúgmarás esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és megnevezé-
se. 

Erős és gyenge savak és bázisok vizes oldata-
inak páronkénti elegyítése, a reagáló anyagok 
szerepének megállapítása. Kísérletek virág- 
és zöldségindikátorokkal.  

Kapcsolódási pontok:  

Biológia-egészségtan: a szén-dioxid oldódása , sav-bázis reakciók az élő szervezetben, kivá-
lasztás, a testfolyadékok kémhatása, a zuzmók mint indikátorok, a savas eső hatása az élővi-
lágra. 
Matematika: logaritmus. 

4. 3. REDOXIREAKCIÓK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Oxidáció és redukció 
Az oxidáció és a redukció fogalma oxigénátmenet, 
illetve elektronátadás alapján. Az oxidációs szám 
és kiszámítása. Az elektronátmenetek és az oxidá-
ciós számok változásainak összefüggései 
redoxireakciókban.  
Az oxidálószer és a redukálószer értelmezése az 
elektronfelvételre és -leadásra való hajlam alapján, 
kölcsönösség és viszonylagosság.  

Egyszerű redoxiegyenletek rendezése az elekt-
ronátmenetek alapján, egyszerű számítási felada-
tok megoldása. Az oxidálószer, illetve a 
redukálószer megnevezése redoxireakciókban. 
Redoxireakciókon alapuló kísérletek (pl. magné-
zium égése, reakciója sósavval, illetve réz(II)-
szulfát-oldattal). Oxidálószerek és 
redukálószerek hatását bemutató kísérletek. 
 

Kapcsolódási pontok:  
Biológia-egészségtan: biológiai oxidáció, redoxireakciók az élő szervezetben. 
Fizika: a töltések nagysága, előjele, töltésmegmaradás. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tűzgyújtás, tűzfegyverek. 
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TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 
 

 

 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

 
 

 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai 
egyenlet, tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, 
energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlen-
ség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás törvé-
nye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, hidrolízis, oxidáció – 
elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, redukálószer, 
oxidációs szám. 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti össze-
függés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reak-
cióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség 
értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebessé-
get befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-
elv alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-
bázis reakciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete 
alapján. A savak és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus 
disszociációjukkal.  
A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az oxidációról szóló ma-
gyarázatok történeti változásának megértése. Az oxidációs szám fo-
galma, kiszámításának módja és használata redoxireakciók egyenlete-
inek rendezésekor. Az oxidálószer és a redukálószer fogalma és al-
kalmazása gyakorlati példákon. A redoxireakciók és gyakorlati jelen-
tőségük vizsgálata. 
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Tematikai egység 5. ELEKTROKÉMIA Órakeret  
6 óra 

ElQzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 
áramvezetés. 

5.1.GALVÁNELEMEK , ELEKTROLÍZIS 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A redoxireakciók iránya 
A redukálóképesség (oxidálódási hajlam).  
A redoxifolyamatok iránya.  
Fémes és elektrolitos vezetés. 

A reakciók irányának meghatározása fémeket 
és fémionokat tartalmazó oldatok között. 
Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag tárolása, változása 
levegőn, reakciók egymás ionjaival, savakkal, 
vízzel. 

Galvánelem 
A galvánelemek (Daniell-elem) felépítése és 
működése, anód- és katódfolyamatok. 
A redukálóképesség és a standardpotenciál. 
Standard hidrogénelektród. A galvánelemekkel 
kapcsolatos környezeti problémák. 
A tüzelőanyag-cellák. 

Különféle galvánelemek pólusainak megálla-
pítása. 
Daniell-elem készítése, a sóhíd, illetve a diaf-
ragma szerepe. Két különböző fém és gyü-
mölcsök felhasználásával készült galvánele-
mek. 

Elektrolízis 
Az elektrolizálócella és a galvánelemek 
felépítésének és működésének 
összehasonlítása. Ionvándorlás. Anód és 
katód az elektrolízis esetén. Oldat és olvadék 
elektrolízise. 
Az elektrolízis gyakorlati alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöltése. 
Elektrolízisek (pl. cink-jodid-oldat), a vízbontó-
készülék működése.  

A Faraday-törvények használata számítási fel-
adatokban, pl. alumíniumgyártás esetén. 

 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: ingerületvezetés. 
Fizika: galvánelem, soros és párhuzamos kapcsolás, elektromotoros erő. 
Feszültség, Ohm-törvény, ellenállás, áramerősség, elektrolízis. 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELE 

(évfolyam) 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulla-
dékgyűjtés, galvanizálás. 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 
közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások mű-
ködési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az elektrolí-
zis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A galvánele-
mek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való gyűjtése. 
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ELVÁRÁSOK A 
 KÉT ÉVES CIKLUS 

VÉGÉN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon 
történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, 
összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és szervet-
len vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, előállítását, 
gyakorlati jelentőségét. 
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyü-
letek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szere-
pét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbsége-
ket. 
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete 
és kölcsönhatásaik alapján. 
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kriti-
kus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli 
összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség 
előtt is bemutatni. 
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egysze-
rűbb problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenn-
tarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. 
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátá-
sára, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, 
és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló 
hipotéziseket. 
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy egyszerű tudományos, 
illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásá-
val véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismeretei-
vel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni. 
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a 
családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős dön-
tések meghozatalára. 
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11. ÉVFOLYAM 
 

 
 
Éves óraszám: 36 óra 
Heti óraszám: 1 óra  
 
TÉMAKÖRÖK 

 

1. A széﾐhidrogéﾐek és halogéﾐezett szárﾏazékaik 

1.1. Bevezetés a szerves kéﾏiáHa 

1.2. A széﾐhidrogéﾐek                                           

2. Az o┝igéﾐtartalﾏú szerves veg┞ületek 

2.1. O┝igéﾐtartalﾏú szerves veg┞ületek fuﾐkIiós Isoport szeriﾐt 

2.2. Felületaktív aﾐ┞agok, tisztítószerek 

3.  A széﾐhidrátok 

 

4. A ﾐitrogéﾐtartalﾏú szerves veg┞ületek 

4.1. Az aﾏiﾐok és aﾏidok 

4.2. Aﾏiﾐosavak, peptidek, fehérjék 

4.3. Nitrogéﾐtartalﾏú heteroIiklusos veg┞ületek 

4.4. A ﾐukleotidok és a ﾐukleiﾐsavak 

 
 
 
 

„Orvoshoz kellene menned. 
Furán nézel ki.” 
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Tematikai egység 

1.  

A SZÉNHIDROGÉNEK  
ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK 

Órakeret  
12 óra 

ElQzetes tudás 
Kémiai reakció, égés, savas eső, „ózonlyuk”. Kémiai kötések, kovalens 
kötés.  

1. 1.  BEVEZETÉS A SZERVES KÉMIÁBA                                                                                              

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,  
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A szerves kémia tárgya (Berzelius, Wöh-
ler), az organogén elemek (Lavoisier). 
A szerves vegyületek nagy száma, a szén-
atom különleges sajátosságai, funkciós cso-
port, konstitúció, izoméria. Összegképlet 
(tapasztalati és molekulaképlet), a szerkeze-
ti képlet, a konstitúciós képlet és az egysze-
rűsített jelölési formái. A szénváz alakja. A 
szerves vegyületek elnevezésének lehetősé-
gei: tudományos és köznapi nevek. 
 
Szerves kémiai alapreakciók: addíció, 
szubsztitúció, polimerizáció, kondenzáció, 
hidrolízis, stb. 

Az anyagi világ egységességének elfogadása. 
A modell és képlet kapcsolatának rögzítése, kép-
letírás. A nevek értelmezése. 
 
Molekulamodellek, szerves molekulákról ké-
szült ábrák, képek és képletek összehasonlítá-
sa, animációk bemutatása. Az izomer vegyüle-
tek tulajdonságainak összehasonlítása. A szer-
ves vegyületek elnevezése néhány köznapi 
példán bemutatva, rövidítések, pl. E-számok. 

 
Reakciótípusokat az adott funkciós csoportoknál 
meg kell nevezni. A lista a szaktanár kompeten-
ciája szerint kiegészíthető. 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia-egészségtan: biogén elemek, egészséges táplálkozás 
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1. 2. A SZÉNHIDROGÉNEK                                                                                                 

ElQzetes tudás Kőolaj, földgáz    

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
 problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Alkánok (paraffinok), cikloalkánok, 
 1-8 szénatomos főlánccal rendelkező alkánok 
elnevezése, metil- és etilcsoport, homológ sor, 
általános képlet. A nyílt láncú alkánok moleku-
laszerkezete, a ciklohexán konformációja. Apo-
láris molekulák, olvadás- és forráspont függése 
a moláris tömegtől. Égés, szubsztitúciós reakció 
halogénekkel, hőbontás. A telített szénhidrogé-
nek előfordulása és felhasználása. A fosszilis 
energiahordozók problémái. A kőolaj és a föld-
gáz keletkezése, tulajdonságaik, felhasználásuk. 
A metán jellemzése. (előfordulás, kémiai és 
fizikai tulajdonságok, előállítás, felhasználás.)  
Képlete. 
Az etán jellemzése. (előfordulás, kémiai és fizi-
kai tulajdonságok, előállítás, felhasználás.) 
Képlete. 
 

Veszélyes anyagok környezetterhelő fel-
használása szükségességének belátása.  
Molekulamodellek készítése. Kísérletek telí-
tett szénhidrogénekkel: pl. földgázzal felfújt 
mosószerhab égése és sebbenzin lángjának 
oltása, a sebbenzin mint apoláris oldószer. 
Információk a kőolaj-feldolgozásról, az 
üzemanyagokról, az oktánszámról, a cetán-
számról, a megújuló és a meg nem újuló 
energiaforrások előnyeiről és hátrányairól, a 
szteránvázas vegyületekről. 

Az alkének (olefinek) 
Elnevezésük 2-4 szénatomos főlánccal, általános 
képlet, molekulaszerkezet, geometriai izoméria. 
Égésük, addíciós reakciók, polimerizáció, PE és 
PP, tulajdonságaik. Az olefinek előállítása. 
Az etén jellemzése. (előfordulás, kémiai és 
fizikai tulajdonságok, előállítás, felhasználás.) 
Az etén képlete.  

A háztartási műanyaghulladékok szelektív 
gyűjtése és újrahasznosítása fontosságának 
megértése. Geometriai izomerek tanulmá-
nyozása modellen. 

A diének és a poliének 
Polimerizáció, kaucsuk, vulkanizálás, a gumi 
és a műgumi szerkezete, előállítása, tulajdon-
ságai.  
A butadién. A karotinoidok. Etin( Acetilén.) 

A természetes és mesterséges anyagok össze-
hasonlítása. 
Paradicsomlé reakciója brómos vízzel. Kör-
nyezetvédelmi problémák.  
 

Az aromás szénhidrogének 
A benzol szerkezete (Kekulé), tulajdonságai, 
szubsztitúciója, (halogénezés, nitrálás), égése. 
Aromás szénhidrogének felhasználása, bioló-
giai hatása. 

Az értéktelen kőszénkátrányból nyert értékes 
vegyipari alapanyagul szolgáló aromás szén-
hidrogének felhasználása, előnyök és veszélyek 
mérlegelése. 

A halogéntartalmú szénhidrogének 
A halogéntartalmú szénhidrogének elnevezé-
se, kis molekulapolaritás, nagy moláris tömeg, 
gyúlékonyság hiánya, erős élettani hatás.  
A halogénszármazékok jelentősége. 
A CCl4.  

A szerves halogénvegyületek környezetszeny-
nyezésével kapcsolatos szövegek, hírek kriti-
kus, önálló elemzése. 
A halogénszármazékok felhasználásának prob-
lémái (teflon, DDT, PVC, freon). 
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Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: etilén mint növényi hormon, rákkeltő és mutagén anyagok, levegő-
szennyezés, szmog, üvegházhatás, ózonpajzs, savas esők. 
 
Földrajz: Kőolaj, földgáz keletkezése, előfordulása. Aszfalttavak.  Üvegházhatás.  Energia-
hordozók. Légkör szennyezése, szmog. Globális problémák, üvegházhatás, ózonlyuk, savas 
eső. Kaucsukfa-ültetvények. Energiaprobléma. 
 

Fizika: olvadáspont, forráspont, forrás, kondenzáció, forráspontot befolyásoló külső ténye-
zők, hő, energiamegmaradás, elektromágneses sugárzás, poláros fény, a foton frekvenciája, 
szín és energia, üvegházhatás. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: fűtés, tűzoltás, energiatermelés. 
 

KÖVETELMÉNY  
AZ  

ÉVFOLYAM VÉGÉN 
VÉGÉN 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak,  fogalmak: 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, 
köznapi és tudományos név, telített, telítetlen, aromás vegyület, 
alkán, homológ sor, szubsztitúció, alkén, addíció, polimerizáció, 
műanyag. 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek 
csoportosításának, a vegyület, a modell és a képlet viszonyának, a 
konstitúció és az izoméria fogalmának értelmezése és alkalmazá-
sa. A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete, 
tulajdonságai, előfordulásuk és a felhasználásuk közötti kapcsola-
tok felismerése és alkalmazása. Képletírás. A nevek értelmezése. 
A karotinoidok. Összegképlet (tapasztalati és molekulaképlet), a 
szerkezeti képlet, a konstitúciós képlet és az egyszerűsített jelölés 
formái.  
Megújuló és a meg nem újuló energiaforrások. A felhasználás és a 
környezeti hatások közötti kapcsolat elemzése, a környezet- és 
egészségtudatos magatartás erősítése. Helyes életviteli, vásárlási 
szokások kialakítása.  A fosszilis energiahordozók problémái. 
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Tematikai egység 
2. 

AZ OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK 
Órakeret 

12 óra 

ElQzetes tudás 

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis reak-
ciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves vegyü-
letek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, funkci-
ós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

2. 1.  OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK FUNKCIÓS CSOPORT SZERINT 
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,  

problémák, alkalmazások) 
Fejlesztési követelmények 

módszertani ajánlások 

Az alkoholok 
Az alkoholok csoportosítása, elnevezésük.  
A metanol, az etanol, és a glicerin szerkezete 
és tulajdonságai, élettani hatása. Égésük, rész-
leges oxidációjuk, semleges kémhatásuk, 
észterképződés. Alkoholok, alkoholtartalmú 
italok előállítása. Denaturált szesz. 

Alkoholos italok összetételére, véralkohol-
szintre, metanolmérgezésre vonatkozó szá-
molások, egészségtudatos magatartás. 
M: Metanol vagy etanol égetése, oxidációja 
réz(II)-oxiddal, alkoholok oldhatósága víz-
ben, oldat kémhatása, etanol mint oldószer.  
A bioetanol, a glicerin biológiai és kozmeti-
kai jelentősége, mérgezések és borhamisítás. 

Az éterek elnevezése, szerkezete. A dietil-éter 
tulajdonságai, élettani hatása, felhasználása 
régen és most. 

Munkabiztonsági szabályok ismerete és betartá-
sa. 

Az aldehidek és a ketonok elnevezése, szer-
kezete, tulajdonságai, oxidálhatósága.  
A formaldehid felhasználása (formalin), mér-
gező hatása. Aceton, mint oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport reakciókészség-
beli különbségének megértése. 
Ezüsttükör-próba és Fehling-reakció formalinnal 
és acetonnal. Oldékonysági próbák acetonnal.  

A karbonsavak csoportosítása értékűség és a 
szénváz alapján, elnevezésük. Szerkezetük, 
fizikai és kémiai tulajdonságaik.  
A karbonsavak előfordulása, felhasználása, 
jelentősége. 

Karbonsavak közömbösítése, reakciójuk karbo-
nátokkal, pezsgőtabletta porkeverékének készíté-
se, karbonsavsók kémhatása.  

Az észterek 
Észterképződés alkoholokból és karbonsa-
vakból, kondenzáció és hidrolízis.  
A gyümölcsészterek mint természetes és mes-
terséges íz- és illatanyagok.  
Viaszok és biológiai funkcióik. 
Zsírok és olajok szerkezete. 
Szervetlen savak észterei. 

Egészséges táplálkozási szokások alapjainak 
megértése. 
Gyümölcsészterek szagának bemutatása. Állati 
zsiradékok, olajok, margarinok vizsgálata. 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: felületi feszültség. 
Biológia-egészségtan: dohányzás, cukorbetegség, biológiai oxidáció (citromsavciklus), Szent-
Györgyi Albert. Lipidek, sejthártya, táplálkozás. Az alkohol hatásai, erjedés. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Alfred Nobel. 
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2. 2. FELÜLETAKTÍV ANYAGOK, TISZTÍTÓSZEREK 
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,  

problémák, alkalmazások) 
Fejlesztési követelmények 

módszertani ajánlások 
A felületaktív anyagok szerkezete, típusai. 
Micella, habképzés, tisztító hatás, a vizes 
oldat pH-ja. Szappanfőzés. Felületaktív anya-
gok a kozmetikumokban, az élelmiszeripar-
ban és a sejtekben.  
Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok használatával kapcsola-
tos helyes szokások alapjainak megértése. 
Felületi hártya keletkezésének bemutatása, 
szilárd és folyékony szappanok kémhatásának 
vizsgálata, szappanok habzásának függése a 
vízkeménységtől és a pH-tól. Szilárd és folyé-
kony tisztítószerekkel kapcsolatos környezet-
védelmi problémák. 

Kapcsolódási pontok: 
Környezetvédelem, biológia: vízszennyezés, talajszennyezés 
Biológia: eutrofizáció 

2. 3. A SZÉNHIDRÁTOK 
Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 
Fejlesztési követelmények 

módszertani ajánlások 
A szénhidrátok kémiailag helyes neve. 
A szénhidrátok előfordulása, összegképlete, 
csoportosítása: mono-, di- és poliszacharidok. 
Szerkezet, íz és oldhatóság kapcsolata.  

Felismerés: a kémiai szempontból hasonló össze-
tételű anyagoknak is lehetnek nagyon különböző 
tulajdonságaik és fordítva. 

A monoszacharidok 
A monoszacharidok funkciós csoportjai, 
szerkezetük, tulajdonságaik. A szőlőcukor 
és a gyümölcscukor nyílt láncú és gyűrűs 
konstitúciója, előfordulása. 

Oldási próbák glükózzal. Szőlőcukor oxidáció-
ja (ezüsttükör-próba és Fehling-reakció, kísér-
lettervezés glükóztartalmú és édesítőszerrel 
készített üdítőital megkülönböztetésére, „kék 
lombik” kísérlet). Információk Emil Fischerről. 

A poliszacharidok 
A keményítő és a cellulóz szerkezete, tulaj-
donságai, előfordulása a természetben, fel-
használásuk a háztartásban, az élelmiszer-
iparban, a papírgyártásban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és a cellulóz 
növényi vázanyag funkciója szerkezeti okának 
megértése. 
A papírgyártás környezetvédelmi problémái. 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: a szénhidrátok emésztése, biológiai oxidáció és fotoszintézis, növényi 
sejtfal, tápanyag, ízérzékelés, vércukorszint. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a papír. 
Földrajz: erdőírtások, papírgyárak. 

 
KÖVETELNÉNY 
AZ ÉVFOLYAM 

VÉGÉN 

 
 

Kulcsfogalmak,  fogalmak: 
Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, karbonsav, 
észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, észterképződés, poli-
észter, mono-, di- és poliszacharid. 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggé-
sek ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, felhasználásuk, biológiai jelentő-
ségük és élettani hatásuk kémiai szerkezettel való kapcsolatának felismerése.  
Oxigéntartalmú vegyületekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák 
jelentőségének megértése, megoldások keresése. Következtetés a háztartásban elő-
forduló anyagok összetételével kapcsolatos információkból azok egészségügyi és 
környezeti hatásaira, egészséges táplálkozási és életviteli szokások kialakítása.  
A cellulóz mint szálalapanyag gyakorlati jelentőségének megismerése. 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


KÉMIA 

33 

Tematikai egység 
3. 

A NITROGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK 
Órakeret  

12 óra 

ElQzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, szubsz-
titúció, aromás vegyületek. 

3. 1. AZ AMINOK ÉS AMIDOK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Az aminok 
Funkciós csoport, a telített, nyílt láncú aminok 
és az anilin elnevezése. Szerkezet és sav-bázis 
tulajdonságok. Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jellegének felisme-
rése élettani szempontból fontos vegyületekben. 

Az amidok 
Funkciós csoport, elnevezés. Sav-bázis tulaj-
donságok, hidrolízis.  
A karbamid tulajdonságai, előfordulása, fel-
használása. A poliamidok szerkezete, előállítá-
sa, tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabilitása szerkezeti 
okának és jelentőségének megértése. 
M: Információk amidcsoportot tartalmazó 
gyógyszerekről, műanyagokról és a karbamid 
vizeletben való előfordulásáról, felhasználásá-
ról (műtrágya, jégmentesítés, műanyaggyártás). 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: vitaminok, nukleinsavak, színtest, vér, kiválasztás. 

3.2. AMINOSAVAK, PEPTIDEK, FEHÉRJÉK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Az aminosavak 
Az aminosavak funkciós csoportjai, ikerionos 
szerkezet és következményei. Előfordulásuk és 
funkcióik. 
A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak két funkciós csoport-
ja alkalmassá teszi ezeket stabil láncok kialakítá-
sára, míg az oldalláncaik okozzák a változatos-
ságot. 

Peptidek, fehérjék 
A peptidcsoport kialakulása és a peptidek 
szerkezete (Emil Fischer). A fehérjék szerke-
zeti szintjei (Sanger, Pauling) és a szerkezetet 
stabilizáló kötések. 
A peptidek és fehérjék előfordulása, biológiai 
jelentősége. A fehérjék által alkotott makro-
molekulás kolloidok jelentősége a biológiá-
ban és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi (általában sok-
féle kötéssel rögzített) szerkezetük teszi képes-
sé sajátos funkcióik ellátására.  
Peptideket és fehérjéket bemutató ábrák, mo-
dellek, képek, animációk értelmezése, elemzé-
se, és/vagy készítése. Tojásfehérje kicsapási 
reakciói és ezek összefüggése a mérgezésekkel, 
illetve táplálkozással.  

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: aminosavak és fehérjék tulajdonságai, peptidkötés, enzimek működése. 
Az esszenciális aminosavakkal, a vegetarianizmussal, a nátrium-glutamáttal, a γ-amino-
vajsavval, a D-aminosavak biológiai szerepével kapcsolatos információk. 
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3.3. NITROGÉNTARTALMÚ HETEROCIKLUSOS VEGYÜLETEK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
 problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A piridin, a pirimidin, és a purin szerkezete, 
hidrogénkötések kialakulásának lehetősége. 
Előfordulásuk a biológiai szempontból fontos 
vegyületekben.  

A nitrogéntartalmú heterociklikus vegyületek 
vázának felismerése biológiai szempontból fon-
tos vegyületekben. 

Kapcsolódási pontok: 
Egészséges életmód, drogprevenció: 

Dohányfüstben (nikotin), kábítószerekben, kávéban, teában, gyógyszerekben, hemoglobinban, 
klorofillban, nukleinsav-bázisokban előforduló heterociklikus vegyületekkel kapcsolatos infor-
mációk. 
Növényi anyagok, hatásaik (mérgező növények) 

3.4 . A NUKLEOTIDOK ÉS A NUKLEINSAVAK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-
mák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

A „nukleinsav” név eredete, a mononukleotidok 
építőegységei. 
Az RNS és a DNS sematikus konstitúciója, tér-
szerkezete, a bázispárok között kialakuló hidro-
génkötések, a Watson–Crick-modell.  

Felismerés: a genetikai információ megőrzését 
a maximális számú hidrogénkötés kialakulásá-
nak igénye biztosítja.  

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: sejtanyagcsere, koenzimek, nukleotidok, ATP és szerepe, öröklődés mole-
kuláris alapjai, mutáció, fehérjeszintézis.  
 

 

KÖVETELMÉNY  
AZ 

ÉVFOLYAM 
VÉGÉN 

 

 
 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-
aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, 
DNS, RNS, Watson–Crick-modell. 

 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulajdon-
ságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti kap-
csolatok megértése. A fehérjék által alkotott makromolekulás kolloi-
dok jelentősége a biológiában és a háztartásban. Egészségtudatos, a 
drogokkal szembeni elutasító magatartás kialakítása. A ruházat nitro-
géntartalmú kémiai anyagainak megismerése, a szerkezetük és tulaj-
donságaik közötti összefüggések megértése. 
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ELVÁRÁSOK  
A 

 HÁROM ÉVES CIKLUS 
VÉGÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti ala-
pokon történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelle-
ket, fogalmakat, összefüggéseket és törvényszerűségeket, és alkal-
mazza azokat a szervetlen anyagok megismert csoportjaiban a föl-
építés és tulajdonság kapcsolatának magyarázatára. 
Hozza kapcsolatba a szervetlen anyagok mindennapi felhasználá-
sát tulajdonságaikkal. 
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás 
kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli 
és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető for-
mában közönség előtt is bemutatni. 
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket 
egyszerűbb problémák és számítási feladatok megoldása során, va-
lamint a fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsoló-
dó viták alkalmával. 
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek 
meglátására. Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy 
egyszerű tudományos, illetve áltudományos cikkekről koherens és 
kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az abban sze-
replő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érvei-
vel ütköztetni. 
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sor-
sát, a családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló 
felelős döntések meghozatalára. 
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A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban 

megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a 

természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. 

Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és tár-

sadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elenged-

hetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, 

 

A földrajzoktatás ﾏegisﾏerteti a taﾐulókat a szűkeHH és tágaHH körﾐ┞ezet terﾏészeti és tár-

sadalmi-gazdasági, valaﾏiﾐt körﾐ┞ezeti jelleﾏzőivel, fol┞aﾏataival, a körﾐ┞ezetHeﾐ való tájé-
kozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és ﾏódszerekkel. Vizsgálódásáﾐak közép-

poﾐtjáHaﾐ a földrajztudoﾏáﾐ┞, valaﾏiﾐt a társföldtudoﾏáﾐ┞ok ふgeológia, ﾏeteorológia, geo-

fizika, plaﾐetológiaぶ által feltárt terﾏészeti, társadalﾏi-gazdasági és körﾐ┞ezeti fol┞amatok, 

jeleﾐségek, azok kölIsöﾐhatásai, illetve ﾐapjaiﾐk gazdasági, körﾐ┞ezeti eseﾏéﾐ┞ei állﾐak, lo-

kális, regioﾐális és gloHális sziﾐteﾐ eg┞aráﾐt, külöﾐös tekiﾐtettel a feﾐﾐtarthatóságra. 

 

A taﾐtárg┞ taﾐításáﾐak Iélja, hog┞ a taﾐulók el tudják hel┞ezﾐi Mag┞arországot és Európát a 
világ terﾏészeti és társadalmi folyamataiHaﾐ, kialakuljoﾐ Heﾐﾐük a ﾐeﾏzeti és az európai 
ideﾐtitástudat. A taﾐtárg┞ taﾐításáﾐak továHHi Iélja, hog┞ ﾏegértesse a terﾏelés és fog┞asz-

tás viszoﾐ┞át, ﾐövekedésük korlátait és következﾏéﾐ┞eit, ezzel eg┞ütt a Föld gloHális prob-

léﾏáit. Kifejlessze a taﾐulókHaﾐ az aktív részvétel készségét közösségük, országuk, régiójuk 
és a világ proHléﾏáiﾐak ﾏegoldásáHaﾐ.  
A giﾏﾐáziuﾏi földrajztaﾐítás felkészíti a taﾐulókat a taﾐtárg┞i érettségi vizsga sikeres teljesí-
tésére is. Koﾏple┝ isﾏeretaﾐ┞aga révéﾐ segíti a taﾐulók pál┞aválasztását, eligazodását a 
ﾏuﾐka világáHaﾐ, felkészíti őket a szakiráﾐ┞ú felsőfokú taﾐulﾏányokra is. 

 

A 11. ÉVFOLYAMBA BECSATLAKO)Ó TANULÓK FEL)ÁRKÓ)TATÁSÁT  (ÉS A SIKERES ÉRETTSÉGI VI)SGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉS)ÍTÉST) 

 SEGÍTI A TANTERV VÉGÉN ELHELYE)ETT SEGÉDLET. 

 

Földrajz  9-12. évfolyaﾏ 

(esti tagozat) 
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KÖ)MŰVELTSÉGI TARTALMAK 9–12. ÉVFOLYAM 
ヱ. A tér és áHrázolása 

ヱ.ヱ. Téreg┞ségek 

 – A Föld, a Napreﾐdszer és a Világeg┞eteﾏ. 
 – A geoszférák és felépítő részeik, fuﾐkIioﾐális terek. 
ヱ.ヲ. TéráHrázolás 

 – A térﾏegisﾏerés és a téráHrázolás eszközei. 
 – Az űrkutatás és a távérzékelés társadalﾏi-gazdasági, körﾐ┞ezeti jeleﾐtősége. 
ヲ. Az idő 

ヲ.ヱ. Időeg┞ségek 

 – A ﾐapi és évi időszáﾏítás Isillagászati alapjai; a földtörtéﾐeti időszáﾏítás alapjai. 
 – A társadalﾏi-gazdasági és körﾐ┞ezeti fol┞aﾏatok időskálája, időtartaﾏa. 
ヲ.ヲ. Időreﾐd 

 – Földrajzi-körﾐ┞ezeti fol┞aﾏatok, a földtörtéﾐet főHH eseﾏéﾐ┞ei és azok időreﾐdje Földüﾐk 
egészére kiterjedő példák alapjáﾐ. 

ン. A terﾏészeti körﾐyezet és jeleﾐségei 
3.1. Anyagok, anyagi rendszerek 

 – A Napreﾐdszert és a geoszférákat felépítő aﾐ┞agok, aﾐ┞agi reﾐdszerek keletkezése és je-

leﾐtősége, szerepük a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ és a gazdaságHaﾐ. 
ン.ヲ. Geoszférák 

 – A Föld szféráiﾐak kialakulása és fejlődése. 
 – A geoszférák felépítése, szerkezete, tagolása, a felépítéséHől adódó körﾐ┞ezeti és társa-

dalﾏi következﾏéﾐ┞ek. 
 – A geoszférák fő fol┞aﾏatai, jeleﾐségei. 
 – Anyag- és eﾐergiaforgaloﾏ. 
 – Áraﾏlási reﾐdszerek a geoszférákHaﾐ. 
 – A geoszférákoﾐ Helüli és az azok közötti fol┞aﾏatok kölIsöﾐhatásai, társadalﾏi-gazdasági 

és körﾐ┞ezeti következﾏéﾐ┞ei, kezelésük. Veszél┞- és katasztrófahel┞zetek. 
ン.ン. Földrajzi övezetesség 

 – A koﾏple┝ földrajzi övezetesség reﾐdszere; az övezetesség eleﾏeiﾐek összefüggései. 
 – A forró, a ﾏérsékelt és a hideg övezet, öveiﾐek, területeiﾐek jelleﾏzői. 
3.ヴ. Égitestek 

 – A Világeg┞eteﾏ, a Napreﾐdszer és a Föld kialakulása. 
 – A Világeg┞eteﾏ és a Napreﾐdszer főHH fol┞aﾏatai, jeleﾐségei és azok földi következﾏé-

nyei. 

ヴ. A társadalﾏi-gazdasági tér szerveződése és folyaﾏatai 
ヴ.ヱ. A társadalﾏi-gazdasági élet térszerveződése 

 – A ﾐépesség szerkezete; deﾏográfiai ﾏutatók és társadalﾏi-gazdasági következﾏéﾐ┞ei. 
 – Világﾐ┞elvek és világvallások. 
 – A települések szerkezetéﾐek és szerepköréﾐek átalakulása, településhálózat, településhie-

rarchia. 

 – Gazdálkodás a terﾏészeti és a társadalﾏi erőforrásokkal. 
 – A gazdasági szerkezet, a gazdasági szektorok, ágazatok jelleﾏzői, szerepük változása. 
 – A gazdasági fejlettség területi külöﾐHségei, a gazdasági szerkezet és a társadalﾏi-

gazdasági fejlettség kapIsolata. 
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4.2. A világgazdaság szerveződése és ﾏűködése 

 – A gloHális világgazdaság és világpiaI kialakulása, jelleﾏzői, ﾏűködése, a traﾐszﾐaIioﾐá-
lisvállalatok. 

 – Társadalﾏi-gazdasági ﾏoHilitás ふﾏuﾐkaerő-váﾐdorlás, tőkeﾏozgás, terﾏelésáthel┞ező-
désぶ, a fol┞aﾏatok társadalmi-gazdasági és körﾐ┞ezeti hatásai. 

 – Az iﾐtegrálódás fol┞aﾏata és sziﾐtjei. 
 – A péﾐztőke ﾏűködése, az értékpapírok és a tőzsde kapIsolata. A ﾏoﾐetáris világ jelleﾏző 

fol┞aﾏatai: hitelezés, adósság, eladósodás. 
 – FoﾐtosaHH ﾐeﾏzetközi gazdasági-társadalﾏi, körﾐ┞ezeti és segél┞szervezetek, iﾐtézﾏé-

ﾐ┞ek péﾐzüg┞i szerveztek szerepe. 
ヵ. A földrajzi tér regioﾐális szerveződése 

5.ヱ. Mag┞arország és a Kárpát-ﾏedeﾐIe földrajza 

 – Hazáﾐk kapIsolódása az európai erőterekHe, hel┞e és szerepe a világgazdaságHaﾐ;  
a társadalmi-gazdasági fejlettség területi külöﾐHségei hazáﾐkHaﾐ. 

 – A ﾏag┞arországi régiók földrajza. 
 – A Kárpát-ﾏedeﾐIe eurorégiói, a régiószerveződés földrajzi logikája. 
 – A ﾏag┞arsághoz kötődő világörökségi hel┞szíﾐek. 
5.ヲ. Európa 

 – Az Európai Uﾐió földrajzi jelleﾏzői és politikája ふﾏezőgazdasági, regioﾐális, körﾐ┞ezetiぶ; 
társadalﾏi-gazdasági és körﾐ┞ezeti eg┞üttﾏűködések EurópáHaﾐ. 

 – Az európai erőtér hel┞e a világgazdasági fol┞aﾏatokHaﾐ; a társadalﾏi-
gazdaságifejlettség területi külöﾐHségei EurópáHaﾐ. 

 – A közép-európai regioﾐális eg┞üttﾏűködések földrajzi alapjai. 
5.ン. Az Európáﾐ kívüli koﾐtiﾐeﾐsek, tájak, országok 

 – A társadalﾏi-gazdasági fejlettség területi külöﾐHségei és következﾏéﾐ┞ei az Európáﾐ kí-
vüli földrészekeﾐ. 

 – A távoli koﾐtiﾐeﾐsek sajátos terﾏészeti és társadalﾏi-gazdasági adottságok alapjáﾐ létre-

jött tipikus tájaiﾐak, területeiﾐek földrajzi-körﾐ┞ezeti jelleﾏzői. 
 – A világgazdaságHaﾐ eltérő szerepet Hetöltő országok és országIsoportok 

 (pl.: Ieﾐtruﾏtérségek, perifériákぶ, regioﾐális példák. 
6. GloHális kihívások 

ヶ.ヱ. GloHális proHléﾏák 

 – A Föld gloHális társadalﾏi-gazdasági proHléﾏái, azok okai, következﾏéﾐ┞ei és ﾏegoldási 
lehetőségei. 

 – A gloHalizáIió társadalﾏi, kulturális hatásai. 
 – A geoszférák terﾏészetes eg┞eﾐsúl┞ára ható veszél┞források, fol┞aﾏatok, proHléﾏák. 
ヶ.ヲ. Feﾐﾐtarthatóság 

 – A társadalﾏi-gazdasági és a körﾐ┞ezeti szeﾏpoﾐtok kölIsöﾐös érvéﾐ┞esíthetősége a gaz-

dálkodásHaﾐ. 
 – A gazdasági ﾐövekedés következﾏéﾐ┞ei; tudatos fog┞asztói és vásárlói ﾏagatartás; feﾐn-

tartható erőforrás-haszﾐosítás. 
 – A felhaszﾐálás károsító hatásaiﾐak ﾏérséklési lehetőségei. 
 – Körﾐ┞ezet- és terﾏészetvédelﾏi feladatok, körﾐ┞ezetgazdálkodás; védett terﾏészeti és 

kulturális értékek ふvilágörökségekぶ példái. 
 – Felelős körﾐ┞ezeti ﾏagatartás, az eg┞éﾐ társadalﾏi szerepvállalása. 

– Hel┞i szerveződések, regioﾐális és ﾐeﾏzetközi összefogás a feﾐﾐtarthatóság eléréséért: 
eg┞ezﾏéﾐ┞ek, iráﾐ┞elvek, ﾐemzetközi szervezetek. 

* Neﾏzeti alaptaﾐterv ヲヰヱヲ ふヱヱヰ/ヲヰヱヲ. ふVI. ヴ.ぶ Korﾏáﾐy reﾐdelet) 
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*ヴ óra a kerettaﾐterv 
szerint szabadon ter-

vezhető. Tartalﾏáﾐak 
ﾏegtervezése a szak-

taﾐár koﾏpeteﾐIiája. 

ヱヲ. évfol┞aﾏoﾐ a 
szaHad sáv terhére 
került Heépítésre heti 
1 óra ふ=ンヱ óraぶ, új 
tanaﾐ┞ag Heeﾏelése 
ﾐélkül.  
 

Íg┞ elﾐ┞újtva a föld-

rajz oktatását, a ta-

ﾐultak elﾏél┞ítését, a 
gyakorlást kíváﾐtuk 
elősegíteni.  

 

 

FÖLDRAJ)  9.-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TANTERVTŐL FÜGGETLEN HASZNOS HOLMIK 

 Érettségi feladatg┞űjteﾏéﾐ┞ek 

 SzóHeli téﾏaköröket és írásHeli érettségi feladatsorokat tartalﾏazó kiadváﾐ┞ok 

 KoráHHi évek írásHeli érettségi feladatsorai és ﾏegoldási útﾏutatói 
 SzóHeli téﾏakörök összefoglalói, téﾏavázlatok 

 Suliﾐet Digitális TudásHázis 

 Földrajztaﾐár elektroﾐikus eszközkészlete 

 Eg┞eteﾏi, főiskolai földrajz hoﾐlapok 

 KülöﾐHöző szervek, szervezetek hoﾐlapjai 

9. ÉVFOLYAM 
1. A tanulók teljesítményének mérése 4 
2. Természetföldrajz 28 
3. Szabadon tervezhető 4* 
 Összesen 36 

10. ÉVFOLYAM 

1. A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése 4 

2. Társadaloﾏ- és gazdaságföldrajz 28 

3.  Szabadoﾐ tervezhető 4* 

 Összeseﾐ 36 

11. ÉVFOLYAM 

1 A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése 4 

2 Európa és Mag┞arország földrajza 

Koﾐtiﾐeﾐsek társadaloﾏföldrajza 
28 

 ふヲ.ぶ Európa  6 

 ふン.ぶ Mag┞arország  4 

 ふヴ.ぶ Koﾐtiﾐeﾐsek társadaloﾏföldrajza 18 

3.  Szabadoﾐ tervezhető 4* 

 Összeseﾐ 36 

12. ÉVFOLYAM 

1.  A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése ふpróHa 
érettségivelぶ 

10 

2. Európai Uﾐió 5 

3.  GloHális körﾐ┞ezeti proHléﾏák 5 

4.  A ﾏag┞arsághoz kötődő világörökségi hely-

szíﾐek 

1 

5. Száﾏolási feladatok 5 

6. Topográfiai gyakorlatok 5 

 Összeseﾐ 31 
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KIEMELT FEJLES)TÉSI FELADATOK 
1. Feladatﾏegoldás 

a) Tájékozódás a földrajzi térHeﾐ:  
 Földrajzi hel┞ﾏeghatározás: fokhálózat, kereső hálózat, száﾏítási felada-

tok 

 Topográfiai g┞akorlatok: atlasz haszﾐálat, „vaktérkép”  
 Tájékozódás a térképeﾐ, térképpel: távolság- és ﾏagasságﾏeghatározási és a 

méretaráﾐ┞hoz kapIsolódó száﾏítási feladatok 

b) Tájékozódás az időHeﾐ: fokhálózat, száﾏítási feladatok,  
2. Tájékozódás a körﾐ┞ezet aﾐ┞agairól és körﾐ┞ezeti fol┞aﾏatokról 

a) GloHális körﾐ┞ezeti proHléﾏák: 
 Üvegházhatás – gloHális felﾏelegedés – klíﾏaváltozás 

 Ózoﾐ réteg elvékoﾐ┞odása 

 Savas eső 

3. Világörökségi hel┞szíﾐek 

 

 

A TANKÖNYVVÁLAS)TÁS S)EMPONTJAI 
 

1. A taﾐköﾐyvek, taﾐeszközök kiválasztásáﾐál a következő szeﾏpoﾐtokat kell figyeleﾏbe 
venﾐüﾐk:  

 a taﾐeszköz feleljeﾐ ﾏeg az iskola hel┞i taﾐtervéﾐek;  
 a taﾐeszköz leg┞eﾐ jól taﾐítható, jól taﾐulható;  
 a taﾐeszköz ﾐ┞oﾏdai kivitelezése leg┞eﾐ alkalﾏas a taﾐtárg┞ óraszáﾏáﾐak és igéﾐ┞e-

iﾐek ﾏegfelelő haszﾐálatra töHH taﾐéveﾐ keresztül;  
 a taﾐeszköz ﾏiﾐősége, ﾏegjeleﾐése legyen alkalmas a taﾐulók esztétikai érzékéﾐek 

fejlesztésére, ﾐevelje a diákokat igéﾐ┞ességre, preIíz ﾏuﾐkavégzésre, a taﾐeszköz ál-

lapotáﾐak ﾏegóvására;  

Előﾐ┞Heﾐ kell részesíteﾐi azokat a taﾐeszközöket:  

 aﾏel┞ek töHH éveﾐ keresztül haszﾐálhatók;  
 aﾏel┞ek eg┞ﾏásra épülő taﾐtárg┞i reﾐdszerek, taﾐköﾐ┞vIsaládok, sorozatok tagjai;  

 amelyekhez megfelelő ﾐ┞oﾏtatott kiegészítő taﾐeszközök állﾐak reﾐdelkezésre  
(pl. munkafüzet, feladatg┞űjteﾏéﾐ┞ぶ;  

 aﾏel┞ek Heszerzése ﾐeﾏ ró feleslegeseﾐ ﾐag┞ terhet a taﾐulóiﾐkra 

 aﾏel┞ek elérhetők, Heszerezhetők 

 aﾏel┞ek töHH taﾐév isﾏeretaﾐ┞agát tartalﾏazzák 

 aﾏel┞ek léﾐ┞egre törőek, érthetőek, haszﾐálhatók a szűk időkeret ﾏellett taﾐulók 
száﾏára is 

 lehetővé teszik az eg┞éﾐi taﾐulást is 

 kellő ﾏeﾐﾐ┞iségű és ﾏegfelelő ﾏiﾐőségű áHra aﾐ┞agot is tartalﾏazﾐak 

2. A taﾐaﾐyagtartalﾏak feldolgozását segítsük szabad hozzáférésű, általuﾐk is elleﾐőrzött 
tartalﾏú és jó ﾏiﾐőségű iﾐterﾐetes aﾐyagokkal. 

3. Készítsüﾐk saját taﾐaﾐyagokat, segédleteket! 
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A FÖLDRAJ)OKTATÁS ÉS HELYI TANTERVÜNK FELNŐTTOKTATÁSBÓL EREDŐ SAJÁTSÁGAI 

 

Nagyoﾐ foﾐtos, hogy ﾏuﾐkáﾐk tervezésekor és taﾐári gyakorlatuﾐkHaﾐ is szeﾏ előtt tart-

suk a következőket: 
 
  Taﾐulóiﾐk eltérő taﾐulási törtéﾐettel, igeﾐ külöﾐHöző előzetes isﾏerettel érkezﾐek 

hozzáﾐk, sokszor ﾏagasaHH évfol┞aﾏoﾐ Isatlakozﾐak He az oktatásHa. Előfordulhat, 
hogy a taﾐuló évtizedekkel koráHHaﾐ vagy egyáltaláﾐ ﾐeﾏ is taﾐult ﾏég földrajzot. 
Erre a felzárkóztatás, a sziﾐtre hozás, a hiáﾐ┞pótlás és az évközi ﾏuﾐka soráﾐ tekiﾐtet-

tel kell leﾐﾐüﾐk, ezt a taﾐórák tervezése, szervezése és az oktatás-értékelés soráﾐ 

–  összhaﾐgHaﾐ a Pedagógiai Prograﾏmal -, lehetőség szeriﾐt figyelembe kell venﾐüﾐk. 
  

 A felﾐőttoktatásHaﾐ aHszolvált taﾐulﾏáﾐ┞aik végéﾐ a taﾐulók a ﾐappali reﾐdszerHeﾐ 
végzettekhez hasoﾐló eljárásHaﾐ részesülﾐek, a képzési forﾏáHaﾐ ﾏutatkozó releváﾐs 
külöﾐHségek, a felﾐőttoktatás sajátosságai elleﾐére is, az érettségi vizsga követel-

ﾏéﾐysziﾐtje ﾏegegyező. 
 

Az egyes téﾏakörök végéﾐ az érettségi követelﾏéﾐyekﾐek is ﾏegfelelő fogalﾏi listát 
adtunk meg. A középsziﾐtű érettségi követelﾏéﾐ┞ekﾐek ﾏegfelelő fogalﾏi listát évfo-

l┞aﾏoﾐkéﾐti HoﾐtásHaﾐ összefüggőeﾐ is ﾏegadjuk.   
 

 A Kerettaﾐterv a felﾐőttek földrajzoktatását 9-ヱヱ. évfol┞aﾏoﾐ, heti ヱ-ヱ taﾐóráHaﾐ ter-

vezi. Taﾐulóiﾐk ﾐag┞ száﾏHaﾐ választják érettségi tárg┞ﾐak a földrajzot. Erre és Giﾏﾐá-
ziuﾏuﾐkﾐak a középsziﾐtű érettségire törtéﾐő felkészítésre voﾐatkozó vállalására te-

kintettel, a szaHadoﾐ Heosztható órakeret terhére ヱヲ. évfolyaﾏoﾐ ヱ óra időkeretben 

Hiztosítjuk a taﾐtárgy taﾐulásáﾐak folytoﾐosságát. Ehhez új taﾐaﾐyagot ﾐeﾏ reﾐde-

lüﾐk, a taﾐaﾐyag feldolgozását ﾐyújtjuk el. Az évfolyaﾏ taﾐaﾐyagtartalﾏát a Helyi 
Tanterv kijelöli. * 

 

 Az előzőekHől ered, hog┞ ヱヲ. évfolyaﾏoﾐ is kötelezően* előírjuk taﾐulóiﾐkﾐak a föld-

rajz taﾐulását, függetleﾐül attól, hog┞ a taﾐuló választja-e érettségi tárg┞ul a földrajzot 

vagy sem. 

A tanulók teljesítﾏéﾐyét az alsóHH évfolyaﾏokhoz hasoﾐlóaﾐ értékelﾐi kell. 
 

* Jogszabályi felhatalﾏazás alapjáﾐ. 

EgyéH haszﾐos iﾐforﾏáIió: * 

 A részletes vizsgakövetelﾏéﾐ┞ekHeﾐ ﾐeﾏ kerül külöﾐ felsorolásra a vizsga sikeres tel-

jesítéséhez szükséges topográfiai követelﾏéﾐ┞, a Helyi Tantervben (KT-ben) megadott 

topográfiai fogalﾏak egyHeﾐ a vizsgakövetelﾏéﾐyt is jeleﾐtik. 
 Az érettségivizsga-követelﾏéﾐy tartalﾏazza az általáﾐos iskolai regioﾐális földrajzi 

tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség vaﾐ az általáﾐos iskolában 

taﾐultak sziﾐtézisére, valaﾏiﾐt a középiskoláHaﾐ elsajátított isﾏeretek alapjáﾐ törtéﾐő 
újraértelﾏezésére. 

* Részletes érettségivizsga-követelﾏéﾐyek 
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                EGY PÉLDA (javaslat) A RÉS)LETESEBB TERVE)ÉSRE 
 

Γ. évfolyaﾏ: 3ヲ ふヲΒ+ヴぶ óra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ﾏérésre Hiztosított ヴ órát eloszthatjuk a következők szerint: 
ふTerﾏészeteseﾐ a téﾏakörre ﾏeghatározott órakeretHől is tervezhetüﾐk időt a ﾏérésre.ぶ 

1. ﾏérés: Taﾐulók tudásáﾐak előzetes felﾏérése a taﾐév elejéﾐ 

2. ﾏérés:  ヱ. és ヲ. téﾏakör végéﾐ, a két téﾏakört eg┞ütt kezelve 

3. ﾏérés:  ン. és ヴ. téﾏakör végéﾐ, a két téﾏakört eg┞ütt kezelve  
4. ﾏérés:  5. és ヶ. téﾏakör végéﾐ, a két téﾏakört eg┞ütt kezelve 

 

Az eg┞es téﾏakörökHől írathatuﾐk ヲ-ン feladatot tartalﾏazó rövid dolgozatokat, aﾏel┞ek ﾐeﾏ 
igéﾐ┞elﾐek eg┞ teljes taﾐórát, de a fol┞aﾏatos taﾐulást, visszaIsatolást Hiztosítják. 
Nag┞oHH dolgozatot két téﾏakör végéﾐ íratuﾐk, kivétel ez alól az övezetesség téﾏaköre. 
 

Javaslat a szabad ヴ óra felhaszﾐálására: 
5. ﾏérés: 7. téﾏakör végéﾐ 

6. ﾏérés: Taﾐév végéﾐ, a továHHhaladási követelﾏéﾐ┞ek szeriﾐt  
 felﾏaradó két óra:  

 topográfiai g┞akorlatok, adat- és áHraeleﾏzés, szövegértéses feladatok, 

éghajlati diagraﾏok szerkesztése és értelﾏezése, atlasz haszﾐálata 

 földrajz taﾐulásáﾐak ﾏódszertaﾐa ふtaﾐulás taﾐításaぶ 
ふEhhez hasoﾐlóaﾐ kell ﾏegtervezﾐüﾐk a taﾐterv alapjáﾐ az éves ﾏuﾐkáﾐkat  tanmenet).

9. ÉVFOLYAM 
1. A tanulók teljesítményének mérése 4 
 2. Természetföldrajz 28 

3. Szabadon tervezhető 4* 
 Összesen 36 

TERMÉSZETFÖLDRAJZ  
1. A Naprendszer 3 
 2. Tájékozódás térHeﾐ és időben 5 

3. A kőzetHurok 5 
4. A légkör 5 
5. A vízHurok 4 
6. Felszíﾐalaktaﾐ 5 
7. Földrajzi övezetesség 6 
 Összesen 28 
 Szabadon tervezhető 4* 
  32 

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN  
Új ismeret Gyakorlás Ismétlés, rendszerezés  

(mérés) 
2 2 1 
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                                . ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ 

 

 

Teﾏatikai egység 1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヴ óra 

Célok 
Alapvetőeﾐ és haﾐgsúl┞osaﾐ írásHeli tesztekkel, vaktérképekkel és 
esszé jellegű kérdésekkel koﾏple┝eﾐ ﾏérﾐi a tárg┞i tudást és az 
ok-okozati összefüggések feltárásáﾐak képességét. 

 

Teﾏatikai egység 2. TERMÉS)ETFÖLDRAJ) 3ヲ ふヲΒ + ヴぶ  óra 

Előzetes tudás Az általáﾐos iskolai földrajz taﾐtárg┞ isﾏeretaﾐ┞aga. 

A taﾐtárgyhoz ふﾏűveltségterülethezぶ kapIsolható fejlesztési feladatok 

 A Naprendszer 

A Napreﾐdszer kialakulása, felépítése, elhel┞ezkedése a világeg┞eteﾏHeﾐ; a Föld ﾏiﾐt 
égitest, ﾏozgásai és azok következﾏéﾐ┞ei; tájékozódás a földrajzi térHeﾐ és időHeﾐ; Űrku-

tatás a Föld szolgálatában. 

 A kőzetHurok 

 A Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése; Földüﾐk göﾏHhéjas szerkezete; a kőzetHu-

rok felépítése; a leﾏeztektoﾐika alapjai; a kőzetHurokHaﾐ lejátszódó fol┞aﾏatok: vulká-
ﾐosság, földreﾐgés; ásváﾐ┞ok és kőzetek keletkezése, tulajdoﾐságaik. 

 A légkör 

Aﾐ┞agi összetétele, szerkezete; az időjárási-éghajlati eleﾏek és változásaik; a légkör alap-

fol┞aﾏatai ふfelﾏelegedés, Isapadékképződés, légﾏozgásokぶ; Iikloﾐok, aﾐtiIikloﾐok, időjá-
rási froﾐtok; általáﾐos légkörzés. 

 A vízHurok 

A vízHurok tagolódása, elhel┞ezkedése, víztípusai; az óIeáﾐok és a teﾐgerek földrajzi jel-

leﾏzői; a teﾐgervíz fizikai, kéﾏiai tulajdoﾐságai; a teﾐgervíz ﾏozgásai; a szárazföld vizei; 
a szárazföldi jég; a vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem. 

 Felszíﾐalaktaﾐ 

A Helső és a külső erők szerepe a felszíﾐ fejlődéséHeﾐ; a földfelszíﾐ változása: a hőiﾐgado-

zás, a jég, a víz és a szél felszíﾐforﾏáló ﾏuﾐkája; fol┞óvizek, állóvizek; doﾏHorzati eleﾏek 
és forﾏák; a heg┞ségek és a síkságok kialakulása; talaj keletkezése, jelleﾏzői és védelﾏe, 
jellegzetes felszíﾐforﾏák, kialakulásuk, átalakulásuk. 

 Éghajlati övezetesség 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetek és övek kialakulása, jelleﾏzőik; a forró, a ﾏérsé-
kelt, a hideg övezetek és tagolódásuk; az élővilág, a talaj, a vízrajzi jelleﾏzők, a felszín-

forﾏálódás éghajlattól függő övezetessége; a heg┞vidékek függőleges övezetessége; 
 a talaj kialakulása, talajfajták és haszﾐosítása; a levegő, a vizek és a talajok szeﾐﾐ┞ezése. 
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2.1. A NAPRENDSZER 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A Világeg┞eteﾏ ふUﾐiverzuﾏぶ, a Tejútreﾐdszer 
ふGala┝isぶ és a Napreﾐdszer kapIsolata és ﾏé-
retei. 

A Napreﾐdszer kialakulása, tagjai, felépítésé-
ﾐek törvéﾐ┞szerűségei, az égitestek osztál┞o-

zása. 
A Föld-típusú ふkőzet-ぶ és a Jupiter-típusú 
ふgáz-ぶ Hol┞gók jelleﾏzőiﾐek összehasoﾐlítása 

A Föld ﾏiﾐt égitest: a teﾐgel┞ körüli forgás és 
Nap körüli keriﾐgés jelleﾏzői és következﾏé-
nyei. 

A Hold jelleﾏzése; ﾏozgásai földi hatásaiﾐak, 
a holdfázisok és a fog┞atkozások kialakulásá-
ﾐak ﾏag┞arázata. 

 Tájékozódás a Napreﾐdszert áHrázoló 
térképekeﾐ, a Isillagtérképekeﾐ és az 
égHoltoﾐ. 

 A Föld ﾏozgásaiﾐak következﾏéﾐ┞ei és 
azok összekapIsolása az eﾏHer életére 
g┞akorolt hatásokkal. 

 Űrkutatás a Föld szolgálatáHaﾐ. 
 Modellek alkalﾏazása 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: az ó- és a középkor tudoﾏáﾐ┞os goﾐdol-

kodása. Mag┞arok és az űrkutatás. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: ﾏitológia. 
Fizika: a Hol┞góﾏozgás törvéﾐ┞ei, a töﾏegvoﾐzás törvéﾐ┞e, forgóﾏozgás, viszoﾐ┞ítási reﾐd-

szer, a Isillagok eﾐergiaterﾏelése, elektroﾏágﾐeses sugárzás, részeIskesugárzás, 
ﾐ┞oﾏás, hőﾏérséklet, erő-elleﾐerő, űrkutatás. Napeﾐergia haszﾐosítása. 

Kéﾏia: hidrogéﾐ, héliuﾏ, gázok, Hol┞gók felépítő aﾐ┞agai, légkörük összetétele.  

A Nap eﾐergiaterﾏelő folyamatai. 

Matematika: logika, matematikai eszközhaszﾐálat. 
Biológia-egészségtaﾐ: az élet fogalﾏa, fotosziﾐtézis, ﾐapsugárzás káros hatásai. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Világeg┞eteﾏ, Tejútreﾐdszer, féﾐ┞év, e┝oHol┞gó, Naprendszer, csilla-

gászati eg┞ség, kőzetHol┞gó ふFöld-típusú Hol┞góぶ, gázHol┞gó ふJupiter-

típusú Hol┞góぶ, törpeHol┞gó, teﾐgel┞ körüli forgás, keriﾐgés, földrajzi 
koordiﾐátareﾐdszer, hel┞i és zóﾐaidő, holdfázis, ﾐap- és holdfog┞at-

kozás, űrálloﾏás. 
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2.2. TÁJÉKO)ÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazások) 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A térképek Isoportosítása ﾏéretaráﾐ┞ és 
tartaloﾏ alapjáﾐ; a doﾏHorzat 
hároﾏdiﾏeﾐziós áHrázolásáﾐak lehetőségei. 
A térképek fajtái. Jelreﾐdszer. 
Térképvázlatok és eg┞szerű keresztﾏetszeti 
áHrák készítése. 

Topográfiai és teﾏatikus térkép, kis-, 

közepes- és ﾐag┞ ﾏéretaráﾐ┞ú térkép, 
aHszolút és relatív ﾏagasság, sziﾐtvoﾐal, 
hel┞ﾏeghatározás, távérzékelés. 
A földrajzi fokhálózat 

Nevezetes szélességi körök. 
A szélességi körök és a hosszúsági körök 
összehasoﾐlítása. 
)óﾐaidő, helyi idő. Idő ﾏeghatározás. 

 

Szeﾏléleti térképolvasás. A logikai 
térképolvasás képességéﾐek kialakítása; 
g┞akorlottság kialakítása külöﾐHöző típusú 
térképek iﾐforﾏáIióforráskéﾐt való 
haszﾐálatáHaﾐ ふközölt iﾐforﾏáIiók 
felisﾏerése, értelﾏezése, felhaszﾐálásaぶ. 
A földrajzi fokhálózat eleﾏeiﾐek haszﾐálata, 
tájékozódás a fokhálózat segítségével. 
Távolság- és ﾏagasságﾏeghatározási és a 
ﾏéretaráﾐ┞hoz kapIsolódó száﾏítási 
feladatok ﾏegoldása külöﾐHöző ﾏéretaráﾐ┞ú 
térképekeﾐ. A térképi isﾏeretek alkalﾏazása 
ﾏiﾐdeﾐﾐapi tájékozódási hel┞zetekHeﾐ. 

 

 

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: aráﾐ┞ok, eg┞szerű száﾏítások 

Iﾐforﾏatika: adat, iﾐforﾏáIió, adatHázis, digitális iﾐforﾏáIióforrások haszﾐálata, iﾐforﾏati-

kai eszközök haszﾐálata. Digitális térképezés, térképszoftverek, GPS. ふDigitális távérzékelés, 
tériﾐforﾏatika.ぶ 
Törtéﾐeleﾏ: ﾐag┞ földrajzi felfedezések a térképészet fejlődése 

Művelődéstörtéﾐet: a terﾏészettudoﾏáﾐ┞ok fejlődése 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Vetület, vetülettípus, jelreﾐdszer, topográfiai és teﾏatikus térkép, 
kis-, közepes- és ﾐag┞ ﾏéretaráﾐ┞ú térkép, aHszolút és relatív ﾏagas-

ság, sziﾐtvoﾐal, hel┞ﾏeghatározás, távérzékelés. 
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2.3. A KŐ)ETBUROK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése 

A földtörtéﾐeti időskála: az időeg┞ségek 
rendszere. A Föld fejlődéséﾐek legfoﾐtosaHH 
eseményei. 

A földtörtéﾐet fő eseﾏéﾐ┞eiﾐek időHeli áHrá-
zolása. A terﾏészetföldrajzi téﾐ┞eket Heﾏuta-

tó teﾏatikus térképek, adatsorok és diagra-

ﾏok összehasoﾐlító, logikai eleﾏzése.  
Földüﾐk göﾏHhéjas szerkezete, a kőzetHu-

rok felépítése. A Helső göﾏHhéjak fizikai 
jelleﾏzői; a tulajdoﾐságok változásáHaﾐ 
ﾏegfig┞elhető törvéﾐ┞szerűségek ﾏegfo-

galﾏazása. Az eg┞es göﾏHhéjak fő geoké-
ﾏiai és ásváﾐ┞taﾐi jelleﾏzői.  

A kőzetHol┞gó ﾏiﾐt összetett, törvéﾐ┞szerű-
ségek alapjáﾐ változó reﾐdszer Heﾏutatása. 
Az oksági goﾐdolkodás erősítése aﾐ┞agok kü-
löﾐHöző körülﾏéﾐ┞ek közötti eltérő fizikai vi-

selkedéséﾐek Heﾏutatásával. Hel┞es időkép-

zet kialakítása időﾐag┞ságreﾐdek összevetése, 
az eseﾏéﾐ┞ek sorreﾐdiségéﾐek felisﾏerése 
révéﾐ. Ásváﾐ┞- és kőzetvizsgálati g┞akorlatok 

A lemeztektonika alapjai 

A koﾐtiﾐeﾐtális és az óIeáﾐi kőzetleﾏezek 
felépítéséﾐek és legfoﾐtosaHH tulajdoﾐsága-

iﾐak összehasoﾐlítása. A közeledő, a távolo-

dó és az elIsúszó kőzetleﾏezek jelleﾏző 
fol┞aﾏataiﾐak és következﾏéﾐ┞eiﾐek leírása 
koﾐkrét példák alapjáﾐ. 

FolyamatáHrák eleﾏzése és készítése. 
A külöﾐHöző ﾏozgásfol┞aﾏatokat Heﾏutató 
modellek alkalﾏazása. 

 

 

A kőzetHurokHaﾐ lejátszódó folyamatok 

Vulkáﾐosság, földreﾐgés. A felszíﾐ alatti és a 
felszíﾐi ﾏagﾏatizﾏus jelleﾏzőiﾐek Heﾏuta-

tása; a vulkáﾐosság típusai, összefüggésük a 
kőzetlemez-szegél┞típusokkal. 

Mag┞arázó áHrák eleﾏzése. Az ütköző kőzet-

lemez-szegél┞ek ﾏeﾐtéﾐ lejátszódó fol┞aﾏa-

tok összehasoﾐlítása. 
 

Mél┞teﾐgeri árok, pereﾏi ﾏedeﾐIe, 
ülédékfelhalﾏozódás, szigetív, heg┞ségkép-

ződés ふorogeﾐezisぶ. Hegységreﾐdszerek ki-

alakulása és jelleﾏzésük. A földreﾐgésveszé-
l┞es térségek elhel┞ezkedéséﾐek törvéﾐy-

szerűségei.  Ásváﾐyok és kőzetek keletkezé-
se, tulajdoﾐságaik. A kőzetek Isoportosítása. 
A legg┞akoriHH hazai üledékes és vulkáﾐi 
kőzetek. 
Fosszilis eﾐergiahordozók: a kőszéﾐ és a 
széﾐhidrogéﾐek keletkezéséﾐek fol┞aﾏata. 

A ﾐeﾏzetközi segítségﾐ┞újtás szerepe. A föld-

reﾐgések előrejelzéséﾐek lehetőségei. A leg-

foﾐtosaHH kőzetalkotó ásváﾐ┞ok felisﾏerése, 
elkülöﾐítése; az eg┞es kőzetIsoportokhoz tar-

tozó főHH kőzettípusok jelleﾏzése; kőzetvizs-

gálat, kőzetfelisﾏerés. 
Az érIHáﾐ┞ászat, fosszilis eﾐergiahordozók 
kiterﾏeléséﾐek és felhaszﾐálásáﾐak körﾐ┞eze-

ti következﾏéﾐ┞ei, iﾐforﾏáIióg┞űjtés és fel-

dolgozás alapjáﾐ. A feﾐﾐtarthatóság. Olyan 

képesség és szeﾏlélet kialakítása, aﾏel┞ a 
pozitív hatások, a lehetséges körﾐ┞ezeti koc-

kázatok és az eg┞ﾏással ütköző érdekek fel-

isﾏerésére révéﾐ hozzájárul, a taﾐultakat fel-

haszﾐálﾐi képes, ﾏegalapozott érvelés iráﾐti 
igéﾐ┞ kialakulásához. 
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KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: szerves és szervetleﾐ veg┞ületek, keverék, ötvözet, ásváﾐ┞ok, kőszéﾐ, széﾐhidrogéﾐ, 
halﾏazállapotok. A szeﾐülés. A széﾐ ﾏódosulatai. A kőolaj összetétele és feldolgozása. A kéﾐ 
és kéﾐ-dio┝id ふvulkáﾐosságぶ tulajdoﾐságai. ÉrIek képződése, féﾏek előállítása. Aﾐ┞agvizsgá-
lati ﾏódszerek. Alterﾐatív eﾐergiaforrások, hulladékgazdálkodás. 
Biológia-egészségtaﾐ: élő aﾐ┞ag, evolúIió, reﾐdszertaﾐ.  
Mateﾏatika: térHeli ﾏozgások elképzelése időeg┞ségek, időtartaﾏﾏérés. 
Fizika: úszás, sűrűség, ﾐ┞oﾏás, hőﾏérséklet, erőhatások, szilárd testek fizikai változásai, hul-

láﾏterjedés. Alterﾐatív eﾐergiaforrások. 
Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, eg┞éﾐi és társadalﾏi érdek. 

Törtéﾐeleﾏ: a Vezúv kitörése, Poﾏpei 
Körﾐ┞ezetvédeleﾏ: feﾐﾐtarthatóság, rekultiváIió; Katasztrófavédeleﾏ, elsősegél┞ﾐ┞újtás 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Geoszféra, földkéreg, földköpeﾐ┞, földﾏag, aszteﾐoszféra, magma, 

geoterﾏikus gradieﾐs, kőzetleﾏez-ﾏozgás, heg┞ségképződés, föld-

reﾐgés, vulkaﾐizﾏus, szerkezeti ﾏozgás; kőzetalkotó ásváﾐ┞, ﾏag-

ﾏás, üledékes és átalakult kőzet, érIásváﾐ┞, érIképződés, ag┞agás-

váﾐ┞, geokéﾏiai körforgás; ﾐag┞szerkezeti eleﾏ, doﾏHorzati forﾏa, 
rekultiváIió; korﾏeghatározás, ősﾏaradváﾐ┞ ふfosszíliaぶ, földtörtéﾐe-

ti eoﾐ, idő, időszak, kor. 

TOPOGRÁFIAI 
KÖVETELMÉNYEK 

Goﾐd┘aﾐa, Paﾐgea, Teth┞s. Ősföldek ふpajzsokぶ taﾐult példái. A Kale-

dóﾐiai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-heg┞ségreﾐdszer 
taﾐult tagjai. Fuji, Vezúv, Etﾐa, Ha┘aii-szigetek, Teleki-vulkáﾐ, Kili-

ﾏaﾐdzsáró-csoport, Mt. Pelée, Mouﾐt St. Heleﾐs, PopoIatépetl, 
Krakatau, Hawaii-szigetek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FÖLDRAJZ 

 13 

 

2.4. A LÉGKÖR 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Aﾐyagi összetétele, szerkezete 

A légkört felépítő aﾐ┞agok Isoportosítása, 
az eg┞es aﾐ┞agok légköri fol┞aﾏatokHaﾐ 
Hetöltött szerepéﾐek ﾏegisﾏerése. Állan-

dó gázok, változó gázok, erőseﾐ változó 
gázok. 

 

Az időjárási-éghajlati eleﾏek és változása-

ik 

A légkör alapfol┞aﾏatai ふfelﾏelegedés, 
csapadékképződés, légﾏozgásokぶ 
Cikloﾐok, aﾐtiIikloﾐok, időjárási froﾐtok. 
Általáﾐos légkörzés. Szélreﾐdszerek. 
A szél és a Isapadék felszíﾐforﾏáló tevé-
kenysége. 

A hőﾏérsékleti adatok grafikus áHrázolása. 
A légköri jeleﾐségek felisﾏerése, időjárási 
térképek eleﾏzése. Időjárási térképek elem-

zése. 
Időjárási froﾐtok jelölése. A légszeﾐﾐ┞ezés. 
Az oksági goﾐdolkodás fejlesztése a légköri 
fol┞aﾏatokat alakító téﾐ┞ezők közötti köl-

Isöﾐhatások alapjáﾐ. A légkör ﾏiﾐt reﾐdszer 
fol┞aﾏataiﾐak a Föld egészére g┞akorolt ha-

tásáﾐak Heﾏutatása. Igéﾐ┞ és képesség ki-

alakítása a tevékeﾐ┞, felelős körﾐ┞ezeti ﾏa-

gatartásra az eﾏHeri tevékeﾐ┞ség légköri 
fol┞aﾏatokra g┞akorolt hatásaiﾐak Heﾏuta-

tásával, a szeﾏél┞es felelősség és Iselekvés 
szükségességéﾐek felisﾏertetésével. A lokális 
és a gloHális kapIsolatáﾐak Heláttatása a he-

l┞i károsító fol┞aﾏatok gloHális veszél┞forrá-
sokká válásáﾐak példájáﾐ. Az időjárás okozta 
veszél┞hel┞zetek felisﾏertetése, a hel┞es és 
ﾏások iráﾐt is felelős Iselekvés képességé-
nek kialakítása. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: gázok jelleﾏzői, gáztörvéﾐ┞ek, a víz tulajdoﾐságai, kéﾏhatás, kéﾏiai eg┞eﾐletek, lég-

ﾐ┞oﾏás, hőﾏérséklet, koﾐIeﾐtráIiók, halﾏazállapotok, savas eső. Ózoﾐ. Csapadékképződés, 
harmatpont, Isapadékok fajtái. Gázok és fol┞adékok áraﾏlási reﾐdszere. ÜHG. Gázeleﾏzé-
sek.  

Fizika: gáztörvéﾐ┞ek, kiIsapódás, légﾐ┞oﾏás, hőﾏérséklet, sűrűség és áraﾏlások, seHesség, 
üvegházhatás.  
Biológia-egészségtaﾐ: légzés, keriﾐgés, légúti Hetegségek, allergia. 
Mateﾏatika: százalékszáﾏítás, diagraﾏok készítése, értelﾏezése. 
Meteorológia.  

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Állaﾐdó, változó és erőseﾐ változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; 
üvegházhatás, a hőﾏérséklet ﾐapi és éves járása, izoterﾏa, izoHár, 
hőﾏérsékleti eg┞eﾐlítő, főﾐszél, harﾏatpoﾐt, aHszolút / relatív pára-

tartaloﾏ, felhőtípusok, talaj ﾏeﾐti Isapadék, hulló Isapadék; időjá-
rás-előrejelzés, kiHoIsátás, szállítás, leülepedés, ózoﾐréteg ritkulása 
ふelvékoﾐ┞odásaぶ, gloHális felﾏelegedés, savas Isapadék, a szél pusztí-
tó és építő ﾏuﾐkája, erózió. 
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2.5. A VÍ)BUROK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A vízHurok tagolódása, elhel┞ezkedése, 
a világóIeáﾐ. Felszíﾐi és felszíﾐ alatti vizek. 
Az óIeáﾐok és a teﾐgerek földrajzi jellemzői. 
Beltenger, peremtenger. 

Vízg┞űjtó terület, vízválasztó. 
A teﾐgervíz fizikai, kéﾏiai tulajdoﾐságai 
A teﾐgervíz ﾏozgásai. 
A szárazföldi jég. 
Folyók. Szakaszjelleg, torkolattípus, felszín-

alakító fol┞aﾏatok. Vízhozaﾏ. 
Tavak keletkezése, típusai, pusztulása. 
Felszíﾐ alatti vizek. 

Az eg┞es víztípusok jelleﾏzése. 
A karsztosodás 

A felszíﾐi és felszíﾐ alatti karsztforﾏák 
jelleﾏzése.  

A vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem. 

A vízg┞űjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a 
vízhozaﾏ összefüggéseiﾐek felisﾏerése.  
A teﾐgervíz sótartalﾏát Hefol┞ásoló téﾐ┞ezők 
földrajzi összefüggéseiﾐek értelﾏezése. 
A tóﾏedeﾐIék kialakulásáﾐak típusai példák 
alapjáﾐ; a tavak pusztulásához vezető folya-

ﾏatok, illetve azok összefüggéseiﾐek Heﾏuta-

tása. A karsztosodás fol┞aﾏatáﾐak Heﾏutatá-
sa, a téﾐ┞ezők közötti összefüggések felisﾏe-

rése. A jelleﾏző felszíﾐforﾏák felisﾏerése 
képekeﾐ, következtetés a kialakulás fol┞aﾏa-

tára. A gazdaság vízigéﾐ┞e: koﾏﾏuﾐális és 
ipari vízellátás, öﾐtözés, a vízeﾐergia haszﾐosí-
tásáﾐak lehetőségei és korlátai. A vízi szállítás 
jelleﾏzői; a víz ﾏiﾐt idegeﾐforgalﾏi téﾐ┞ező 
Heﾏutatása hazai és ﾐeﾏzetközi példákoﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: víz, oldatok, oldódás, széﾐsav, ﾐitrátok. A teﾐgervíz összetétele. Vízvizsgálatok. 
Fizika: ﾐ┞oﾏás, áraﾏlási rendszerek, töﾏegvoﾐzás, eﾐergia. 
Biológia-egészségtaﾐ: eutrofizáIió, vízi életközösségek. 

Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, eg┞éﾐi és társadalﾏi érdek, az eg┞éﾐi fele-

lősség felisﾏerése, öﾐkéﾐtes segítőﾏuﾐka. 
KapIsolódási poﾐtok - Körﾐyezeti ﾐevelés  - A vízHurok körﾐyezeti proHléﾏái 
A legﾐag┞oHH szeﾐﾐ┞ező források ﾏegﾐevezése. Oksági goﾐdolkodás fejlesztése a ﾐövekvő terﾏelés 
és fog┞asztás által a vízHurokHaﾐ Hekövetkezett változások, az eﾏHeriség továHHi sorsát is Hefol┞áso-

ló hatások ﾏegláttatásával. A szeﾏél┞es felelősség és Iselekvés szükségességéﾐek, lehetőségeiﾐek 
felisﾏertetése, a felelős körﾐ┞ezeti ﾏagatartás iráﾐti igéﾐ┞ kialakítása. A körﾐ┞ezeti szeﾏlélet fejlesz-

tése a lokális károsító fol┞aﾏatok kölIsöﾐhatások révéﾐ ﾏegvalósuló gloHális veszél┞forrásokká válá-
sáﾐak, valaﾏiﾐt az egészséges ivóvíz Hiztosításáﾐak eg┞re ﾐag┞oHH ﾐehézségei ﾏiatt eleﾐgedhetetleﾐ 
ésszerű, takarékos vízfelhaszﾐálás Heláttatásával. A vízHurok fol┞aﾏatai által okozott veszél┞hel┞ze-

tek felisﾏertetése és a hel┞es, ﾏások iráﾐt is felelős Iselekvés képességéﾐek kialakítása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Világteﾐger, Helteﾐger, pereﾏteﾐger, fajhő, talajvíz, talajﾐedvesség, 
Helvíz, rétegvíz, artézi víz, hévíz, vízreﾐdszer, fertő, ﾏoIsár, láp, 
eutrofizáIió, lefol┞ástalaﾐ terület, épülő teﾐgerpart, pusztuló teﾐger-
part, szakaszjelleg, glecIser, ﾏoréﾐa, karsztjeleﾐség, karsztforﾏa. 

TOPOGRÁFIAI 
 ISMERETEK 

 

Az óIeáﾐok és teﾐgerek, tavak, fol┞ók taﾐult példái.  
Karib (Antilla)-teﾐger, Csád-tó, Niger, Taﾐgaﾐ┞ika-tó, Szt. LőriﾐI-fol┞ó; 
Eufrátesz, Holt-teﾐger, Jeﾐ┞iszej, Léﾐa, EHro, ElHa, Fekete-tenger, 
Rajna, Genfi-tó, G┞ilkos-tó, Odera, Olt, Szeﾐt Aﾐﾐa-tó, Vág, Visztula, 
Bodrog, Herﾐád, Mura, Szaﾏos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, 
Tisza-tó; Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-
shio-áraﾏlás. 
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2.6. FELS)ÍNALAKTAN 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A Helső és a külső erők szerepe a felszíﾐ 
fejlődéséHeﾐ 

A földfelszíﾐ változása: a hőiﾐgadozás, a jég, 
a víz és a szél felszíﾐforﾏáló ﾏuﾐkája 

 

A folyóvizek, állóvizek. 

A teﾐger felszíﾐforﾏáló ﾏuﾐkáját Hefol┞áso-

ló téﾐ┞ezők ﾏegisﾏerése; épülő és pusztuló 
tengerpartok jelleﾏzése. 

 

Domborzati elemek és forﾏák; a heg┞ségek 
és a síkságok kialakulása. 

Jellegzetes felszíﾐforﾏák, kialakulásuk, át-

alakulásuk. 

A talaj keletkezése, szerkezete és sziﾐtjeiﾐek 
jelleﾏzői és védelme. 

Koﾐkrét példák az eg┞es fol┞aﾏatokra. A 

felszíﾐforﾏáló tevékeﾐ┞séget Hefol┞ásoló 
téﾐ┞ezők összeg┞űjtése; a pusztító és építő 
tevékeﾐ┞ség által létrehozott jelleﾏzői forﾏák 
felisﾏerése.  

A vízállásjeleﾐtések értelﾏezése. 

 

 

A talaj fuﾐkIiói, haszﾐosítása; a levegő, a vizek 
és a talajok szeﾐﾐ┞ezése. 

 

KapIsolódási pontok: 

Kéﾏia: víz, jég tulajdoﾐságai, jég térfogata. 
Fizika: ﾐ┞oﾏás, eﾐergia 

Biológia-egészségtaﾐ: a talaj fuﾐkIiói, ﾐövéﾐ┞ek tápaﾐ┞agfelvétele, távoli tájak életközössé-
ge. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

geoﾏorfológia, külső és Helső erők, aprózódás, ﾏállás, töﾏegﾏozgás, 
talaj, huﾏusz, fol┞ók ﾏuﾐkavégző képessége, szakaszjelleg, sodorvo-

ﾐal, hordalékkúp, fol┞óterasz, fol┞ótorkolat, aHrázió, turzás, jégár, 
jégtakaró, glaIiális felszíﾐforﾏák, karsztosodás, vízﾐ┞elő, doliﾐa, 
Iseppkő, karsztHarlaﾐg 
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2.7. FÖLDRAJ)I ÖVE)ETESSÉG 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

 

A szoláris éghajlati övezetek és az azt ﾏó-
dosító téﾐ┞ezők 

A valódi éghajlati övezetek és övek kialaku-

lása, jelleﾏzőik 

A forró, a ﾏérsékelt, a hideg övezetek és 
tagolódásuk, jelleﾏzésük. 
Földrajzi övezetesség. Az élővilág, a talaj, a 
vízrajzi jelleﾏzők, a felszíﾐforﾏálódás éghaj-

lattól függő övezetessége. 

Az övezetek tagolódásáﾐak törvéﾐ┞szerűsé-
gei.  

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása 
törvéﾐ┞szerűségeiﾐek, a valódi éghajlati 
övezetességgel való kapIsolatáﾐak, az 
övezetességet kialakító és ﾏódosító 
téﾐ┞ezők szerepéﾐek értelﾏezése, 
összefüggéseiﾐek feltárása.  
Az övezetesség reﾐdszeréﾐek ﾏegerősítése; 
az éghajlati és a földrajzi övezetesség közötti 
külöﾐHség iﾐdoklása.  
A hegyvidékek függőleges övezetessége. 

A kialakulás összefüggéseiﾐek, 
törvéﾐ┞szerűségeiﾐek Hizoﾐ┞ítása. 
 A függőleges övezetességHeﾐ 
ﾏegﾐ┞ilváﾐuló területi külöﾐHségek 
Heﾏutatása példák alapjáﾐ. 

Éghajlati diagraﾏok készítése és eleﾏzése.  
Taﾐulói kiselőadás a terﾏészeti jeleﾐségekről. 
Az éghajlati jelleﾏzők változásáHaﾐ 
ﾏegfig┞elhető törvéﾐ┞szerűségek feltárása, 
ﾏás eleﾏekkel való összefüggéseiﾐek 
Heﾏutatása. 
A terﾏészetföldrajzi adottságok és az 
életﾏód, illetve gazdálkodás kapIsolatáﾐak 
bemutatása; az összefüggések, ok-okozati 

kapIsolatok feltárása. A terﾏészeti 
adottságok és a ﾏezőgazdasági tevékeﾐ┞ség 
közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a ﾐapi 
életvitel közötti összefüggések felisﾏerése.  
A reﾐdszerszeﾏlélet fejlesztése a földrajzi 
övezetesség eleﾏeiﾐek ﾏegisﾏerése soráﾐ.  
Aﾐﾐak ﾏegértése, hog┞ az eg┞es eleﾏekHeﾐ 
bekövetkező változások az egész Hol┞góﾐkra 
kiterjedő övezetesség reﾐdszeréﾐek ﾏeg-

Hoﾏlásához is vezethetﾐek és átalakíthatják, 
illetve létéHeﾐ veszél┞eztethetik az egyes 

társadalﾏak életterét. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Fizika, kéﾏia: ﾏeteorológiai jeleﾐségek fizikai, kéﾏiai alapjai. 

Mateﾏatika: ﾏodellek és diagraﾏok ﾏegértése, adatleolvasás. 
Biológia-egészségtaﾐ: életfeltételek, életközösségek, ﾐag┞ rasszok, Hioﾏok, ökológiai kap-

csolatreﾐdszerek, talaj, az élővilág reﾐdszerezése. Távoli tájak élővilága. 
Etika, idegeﾐ ﾐ┞elvek: ﾏás kultúrák iráﾐti érdeklődés. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, öve-

zet, öv, terület, vidék; zoﾐális talaj, terﾏészetes élővilág, függőle-

ges övezetesség, erdőhatár, hóhatár. 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FÖLDRAJZ 

 17 

 

Tematikai 

egység 
S)ABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET ヴ óra  

KERETTANTERVI 

JAVASLAT 

A Hold-e┝pedíIió Heﾏutatása. A Föld felﾏelegedése. A kőzetHurok úszásá-
ﾐak ﾏodellezése. A legg┞akoriHH ásváﾐ┞ok, kőzetek Heﾏutatása. A földren-

gések és a vulkáﾐi ﾏűködés ﾏozgófilﾏes Heﾏutatása. A szél, a víz, a jég 
ﾏuﾐkájáﾐak Heﾏutatása. A földrajzi övezetek képi Heﾏutatása. 

 

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 

A taﾐuló tudjoﾐ helyﾏeghatározási és térképészeti száﾏításokat végez-

ﾐi, és tudjoﾐ Isillagászati és földrajzi feladatokat ﾏegoldaﾐi, valaﾏiﾐt 
isﾏerje a belső és a külső erők felszíﾐ-forﾏáló szerepét, a felszíﾐfejlődés 
folyaﾏatát. Isﾏerje a légkör szerkezetét, aﾐyagi felépítését, legfoﾐto-

sabb folyaﾏatait, és isﾏerje a Föld és földi szférák kialakulásáﾐak fejlő-
dését, valaﾏiﾐt isﾏerje a hegységképződés folyaﾏatait, az ásváﾐyok és 
kőzetek keletkezését. Tudja eleﾏezﾐi az éghajlati diagramokat. 

TOVÁBBHALADÁSHO)  

 KÖTELE)Ő  
FOGALMAK 

 

Gala┝is, féﾐyév, Isillagászati egység, ekliptika ferdesége, geoid, holdfá-
zisok, horizoﾐt, fokhálózat, világidő, zóﾐaidő, göﾏbhéj, geoterﾏikus 
gradieﾐs, paleoﾏágﾐesség, leﾏeztektoﾐika, ﾏagﾏatizﾏus, vulkaﾐiz-

ﾏus, rétegvulkáﾐ, pajzsvulkáﾐ, kaldera, szolfatára, gejzír, epiIeﾐtruﾏ, 
hipocentrum, cunami, Richter-skála, hegységreﾐdszer, gyűrődés, vető-
dés,  kőzetek körforgása, állaﾐdó és változó gázok, éghajlati eleﾏek, 
üvegházhatás, izoterﾏa, izobár, harﾏatpoﾐt, Iikloﾐ, aﾐtiIikloﾐ, Isapa-

dékfajták, futóáraﾏlás, óIeáﾐ, teﾐger, hulláﾏzás, teﾐgeráraﾏlás, ten-

gerjárás, talajvíz, rétegvíz, résvíz, hévíz, gyógyvíz, vízgyűjtő terület, víz-

választó, vízhozaﾏ, vízjárás, tóﾏedeﾐIe, eutrofizáIió, geoﾏorfológia, 
külső és belső erők, aprózódás, ﾏállás, töﾏegﾏozgás, talaj, humusz, 

folyók ﾏuﾐkavégző képessége, szakaszjelleg, hordalékkúp, folyótorko-

lat, abrázió, turzás, jégár, jégtakaró, glaIiális felszíﾐforﾏák, karsztoso-

dás, vízﾐyelő, Iseppkő, karsztbarlaﾐg, szoláris éghajlati öv, földrajzi öve-

zetek, övek és területek. 
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A KÖ)ÉPS)INTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELE)Ő FOGALMAI 

ヱ. Kozﾏikus körﾐyezetüﾐk 

a Naprendszer kiala-

kulása, felépítése,  
helye a 

 Világegyetemben 

Általáﾐos fogalﾏak: 
kozﾏikus körﾐ┞ezet,  
féﾐ┞év, Isillagászati eg┞ség ふCSEぶ,  
Isillag, Hol┞gó, kőzetHol┞gó ふFöld-típusúぶ, gázHol┞gó ふJupiter-

típusúぶ, a Hol┞gók ﾏozgástörvéﾐ┞ei, g┞űrűreﾐdszer, hold, üstö-
kös, ﾏeteor, ﾏeteorit, Hol┞góközi aﾐ┞ag 

a Nap és kísérői a Nap göﾏHhéjai, 
ﾐapkitörés, ﾐapszél, ﾐapfolt, sarki féﾐ┞,  
nap- és holdfog┞atkozás, holdfázisok 

a Föld és ﾏozgásai 
 

földalak ふgeoid),  

teﾐgel┞ körüli forgás, Nap körüli keriﾐgés, látszólagos és valós 
mozgás, év, ﾐap, ﾐapszakok,  
ﾐapi és évi időszáﾏítás,  
ﾐaptári év, szökőév, hel┞i idő, zóﾐaidő, időzóﾐa,  
teﾐgel┞ferdeség, tavaszi és őszi ﾐapéjeg┞eﾐlőség, ﾐ┞ári és téli 
ﾐapforduló, Isillagászati évszakok 

Az ヱ. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

Világeg┞eteﾏ, Tejútreﾐdszer, Napreﾐdszer, Nap, Hold, Merkur, 
Véﾐusz, Mars, Föld, Jupiter, Szaturﾐusz, Uráﾐusz, Neptuﾐusz, 
Plutó, Sarkcsillag, Nagy-GöﾐIöl 

ヲ. Tájékozódás térbeﾐ és 
időbeﾐ  

 

 Térképészet, a térképi 
ábrázolás 

Általáﾐos fogalﾏak: 
térképvázlat, térkép, földgöﾏH, vetület, ﾏéretaráﾐ┞, voﾐalas 
aráﾐ┞ﾏérték, topográfiai-, földrajzi-, teﾏatikus térkép, atlasz, 
kis-, közepes- és ﾐag┞ ﾏéretaráﾐ┞ú térkép, sziﾐtvoﾐalas-, szín-

fokozatos-, árﾐ┞ékolásos doﾏHorzatáHrázolás 

 

tevékeﾐységek a  
térképeﾐ és a térképpel 

 

 

 

 

téﾐ┞leges és viszoﾐ┞lagos földrajzi fekvés, teﾐgersziﾐt feletti 
ﾏagasság, ﾏagassági száﾏ, aHszolút és relatív ﾏagasság, 
látóhatár ふhorizoﾐtぶ, keresztﾏetszet, töﾏHszelvéﾐ┞,  

földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör ふdélkör, ﾏeridiáﾐぶ, 
hel┞ﾏeghatározás, távolságﾏérés és ﾏeghatározás, északi-, déli-, 
keleti-, ﾐ┞ugati félgöﾏH, jelkulIs, kiloﾏéter-hálózat, keresőhálózat, 
tájolás, fő- és ﾏellékvilágtáj, Isillagászati és földrajzi északi iráﾐ┞ 

A ヲ. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

Eg┞eﾐlítő, Ráktérítő, Baktérítő, Északi sarkkör, Déli sarkkör, 
Északi-sark, Déli-sark, Greeﾐ┘iIh, kezdő hosszúsági kör, ﾏeridi-

áﾐ, délkör 
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3. A kőzetburok 

 

földtörtéﾐet 

Általáﾐos fogalﾏak: 
földtaﾐ ふgeológiaぶ, ásváﾐ┞taﾐ, kőzettaﾐ,  
a földtörtéﾐet időeg┞ségei: idő, időszak, kor, ős-, ó-, közép- és 
újidő, ősﾏaradváﾐ┞, 
őslégkör, ősóIeáﾐ, ózoﾐ,  
ősﾏasszívuﾏ, kaledóﾐiai-, variszkuszi-, eurázsiai-, pacifikus 

heg┞ségképződés, 
harﾏad és ﾐeg┞edidőszak, jégkor ふpleisztoIéﾐぶ, jeleﾐkor ふholo-

Iéﾐぶ  
geoszférák göﾏHhéj, kőzetHurok ふlitoszféraぶ, vízHurok ふhidroszféraぶ, 

levegőHurok ふatﾏoszféraぶ, Hioszféra, talajHurok, 

Helső hő, geoterﾏikus grádieﾐs, földﾏágﾐesség, földkéreg, földkö-
peﾐ┞, külső és Helső ﾏag, aszteﾐoszféra ふlág┞köpeﾐ┞ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

lemeztektonika 

ﾏagﾏa, ﾏagﾏaáraﾏlás, óIeáﾐi és szárazföldi kőzetleﾏez, óIeáﾐi 
hátság, ﾏél┞teﾐgeri árok, ﾏél┞teﾐgeri síkság, hasadékvölg┞, 
koﾐtiﾐeﾐsváﾐdorlás, aláHukás, Heolvadás, távolodó-, közeledő ふütkö-
zőぶ-, elIsúszó leﾏezﾏozgás, 
érI, ﾏél┞ségi ﾏagﾏatizﾏus, felszíﾐi vulkáﾐosság, láva, vulkáﾐi 
haﾏu, párﾐaláva, pajzsvulkáﾐ, rétegvulkáﾐ, kürtő, kráter, rob-

Haﾐásos vulkáﾐ, vulkáﾐi szigetív, vulkáﾐi utóﾏűködés, gejzír, 
földreﾐgés, szeizﾏográf, reﾐgésfészek ふepiIeﾐtruﾏぶ, reﾐgés-

közpoﾐt ふhipoIeﾐtruﾏぶ, utóreﾐgés 

a heg┞ségképződés típusai: ふkét koﾐtiﾐeﾐtális-, két óIeáﾐi-, óIe-

áﾐi és szárazföldi leﾏez ütközésévelぶ; heg┞ségreﾐdszer, szerke-

zeti ﾏozgások, g┞űrődés, redő, vetődés, vetősík, törésvoﾐal, 
rög, sasHérI, árok, lépIsővidék, ﾏedeﾐIe, 

kőzetek, ásváﾐyok 
ásváﾐ┞, kőzet, kristál┞,  
ﾏél┞ségi ﾏagﾏás kőzet, vulkáﾐi kiöﾏlési kőzet, vulkáﾐi törﾏe-

lékes kőzet; törﾏelékes-, vegyi-, szerves üledékes kőzet; 
átalakult kőzet, kvarI, kősó, ﾏészkő, hoﾏok, hoﾏokkő, lösz, 
kőszéﾐfajták, kőolaj, földgáz, ag┞ag, Hau┝it, vasérI, gráﾐit, aﾐde-

zit, bazalt, riolit, tufák, ﾏárváﾐ┞, palás kőzetek 

ﾐagyszerkezeti egységek 
ősföld ふősﾏasszívuﾏぶ, fedett és fedetleﾐ ősﾏasszívuﾏ, táHlás 
vidék, rögheg┞ség, g┞űrtheg┞ség, vulkaﾐikus heg┞ség, 
süll┞edékterület, óIeáﾐi ﾏedeﾐIe, óIeáﾐi hátság, ﾏél┞teﾐgeri 
árok, feltöltött és lepusztult síkság 

felszíﾐforﾏálódás 
 

aprózódás, ﾏállás, szállítás, lepusztulás, felhalﾏozás, külső és 
Helső erők, 
felszíﾐforﾏák: ﾏél┞föld, alföld, feﾐﾐsík, doﾏHság; közép- és 
ﾏagasheg┞ség; láﾐIheg┞ség; hátság, völg┞, hágó, szoros, ﾏe-

deﾐIe; taﾐúheg┞ 

A 3. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

 

Eurázsiai-, Pacifikus-, Variszkuszi-, Kaledóﾐiai- heg┞ségreﾐdszer 
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ヴ. A légkör 

 

Általáﾐos fogalﾏak: 
légkör, alsó-, középső-, felső légkör, 
troposzféra, sztratoszféra, ózoﾐréteg, 
állaﾐdó-, változó-, erőseﾐ változó gázok, veﾐdégaﾐ┞agok 

felﾏelegedés Hesugárzás, visszaverődés, hőelﾐ┞elődés, kisugárzás, 
üvegházhatás, féﾐ┞visszaverő-képesség ふalHedoぶ, 
felﾏelegedés és lehűlés, ﾏódosító téﾐ┞ezőik, 
a hőﾏérséklet ﾐapi és évi járása, ﾐapi-, havi-, évi középhőﾏér-

séklet, ﾐapi hőiﾐgás, évi közepes hőiﾐgás, aHszolút hőiﾐgás, izo-

terma 

 

a levegő ﾏozgása légﾐ┞oﾏás, szél, eltérítő erő, izoHár, ﾏérsékelt övezeti Iikloﾐ és 
anticiklon, hideg- és ﾏelegfroﾐt, froﾐtátvoﾐulás,  
hoﾏokfodor, szélHarázda, hoﾏokHuIka ふdűﾐeぶ, kőgomba, 

szélreﾐdszer, passzát, ﾐ┞ugatias szelek, sarki szelek, általáﾐos 
légkörzés, hőﾏérsékleti ふterﾏikusぶ eg┞eﾐlítő, ﾏoﾐszuﾐ szél-

reﾐdszer, forró- és ﾏérsékelt övezeti ﾏoﾐszuﾐ  
Isapadékképződés téﾐ┞leges és viszoﾐ┞lagos vízgőztartaloﾏ, harﾏatpoﾐt, telített-

ség, túltelítettség, kiIsapódás, felhőképződés, Isapadékképző-
dés, felhő, köd, hulló Isapadékfajták, talajﾏeﾐti Isapadékfajták, 
Isapadéktérkép, aszál┞ 

időjárás és éghajlat 
idő, időjárás, éghajlat, ﾏeteorológia, éghajlattaﾐ; időjárási tér-

kép 

időjárási és éghajlati eleﾏ: ﾐapsugárzás, hőﾏérséklet, légﾐ┞o-

ﾏás, szél, Isapadék, 
éghajlatválasztó heg┞ség,  
gloHális felﾏelegedés, 
ózoﾐréteg-elvékoﾐ┞odás, éghajlatváltozás, 
légszeﾐﾐ┞ező aﾐ┞agok, savas eső 

A 4. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

„fag┞osszeﾐtek”, „Medárd-ﾐap”, „véﾐasszoﾐ┞ok ﾐ┞ara” 

ヵ. A vízburok 

világteﾐger 

Általáﾐos fogalﾏak: 
hidrológia, vízHurok ふhidroszféraぶ, vízháztartás, vízkörforgás,  
világteﾐger, óIeáﾐ, teﾐger, teﾐgerszoros, öHöl,  
Helteﾐger, pereﾏteﾐger, Földközi teﾐger ,szárazföldi talapzat 
ふselfぶ, fajhő, sótartaloﾏ, hűtő-fűtő hatás,  
hulláﾏzás, hideg és ﾏeleg teﾐgeráraﾏlás, teﾐgerjárás, apál┞, 
dagál┞, deltatorkolat, tölIsértorkolat, épülő part, turzás, lagúna, 

pusztuló part, tagolt- és tagolatlaﾐ part 

tavak állóvíz, tó, fertő, ﾏoIsár, láp, eutrofizáIió 

kiﾏél┞ített és elgátolt tóﾏedence,  

jégvájta-, gleccser-, morotva-, szélvájta-, ﾏoréﾐa által elgátolt-, 

tektoﾐikus eredetű-, ﾏesterséges tó,  
feltöltődés 
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folyóvizek 

 

 

 

 

 

vízg┞űjtő terület, vízválasztó, fő- és ﾏellékfol┞ó, lefol┞ásos és 
lefol┞ástalaﾐ terület, vízállás, vízhozaﾏ, vízjárás, árvíz, a fol┞ó 
ﾏuﾐkavégző képessége, feltöltődő ふalsóぶ-, oldalazó ふközépぶ-, 
Hevágódó ふfelsőぶ  szakaszjelleg, hordalék, hordalékkúp, zátoﾐ┞, 
sziget, V-keresztﾏetszetű völg┞ 

felszíﾐ alatti vizek felszíﾐ alatti víz, talajﾐedvesség, talajvíz, rétegvíz, résvíz, Helvíz, 
artézi víz, ásváﾐ┞víz, hévíz, g┞óg┞víz, karsztvíz, forrás, 
karsztforﾏák: vízﾐ┞elő, doliﾐa ふtöHörぶ, polje, karrﾏező, Iseppkő, 
Harlaﾐg, Harlaﾐgi patak, karsztforrás 

jég és ﾏuﾐkája hóhatár, Helföldi jégtakaró, ﾏagasheg┞ségi jég, gleIIser, lavina, 

gleccserpatak, U-alakú völg┞, jégIsiszolta felszíﾐ, ﾏoréﾐasáﾐI, 
ﾏoréﾐasíkság, tóhátság, fjord  

vízgazdálkodás fol┞ószaHál┞ozás, ﾏederkotrás, árvízvédelﾏi gát, ártér, árﾏen-

tesített terület, víztározó, vízlépIső, Helvízvédeleﾏ, ivóvíz, ipari 
víz, vízforgatás, Isápos kút, artézi kút, vízeﾐergia, öﾐtözés, 
szeﾐﾐ┞víztisztítás, vízszeﾐﾐ┞ező források, vízvédeleﾏ, Helvízi- és 
teﾐgerhajózás, halászat, tengeri erőforrások 

A ヵ. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-

áraﾏlás 

 

6. A földrajzi övezetesség  Általáﾐos fogalﾏak 

éghajlat, övezetesség, szoláris és valós éghajlati övezet, 
terﾏészetföldrajzi övezetesség, vízsziﾐtes és függőleges 

terﾏészetföldrajzi övezetesség, 

övezet, öv, vidék, terület; forró övezet, ﾏérsékelt övezet, 
hideg övezet; 

eg┞eﾐlítői öv, átﾏeﾐeti öv, térítői öv, eg┞eﾐlítői éghajlat, 
szavaﾐﾐa éghajlat, trópusi sivatagi éghajlat, ﾏoﾐszuﾐ vidék, 
forró övezeti ﾏoﾐszuﾐ éghajlat; ﾏeleg-ﾏérsékelt öv, ﾏoﾐszuﾐ 
terület, ﾏérsékelt övezeti ﾏoﾐszuﾐ éghajlat, ﾏediterráﾐ 
terület, ﾏediterráﾐ éghajlat, valódi ﾏérsékelt öv, óIeáﾐi 
terület, óIeáﾐi éghajlat, ﾏérsékelteﾐ szárazföldi terület, 
nedves-kontiﾐeﾐtális éghajlat, szárazföldi terület, száraz-konti-

nentális éghajlat, szélsőségeseﾐ szárazföldi terület, ﾏérsékelt 
övezeti sivatagi éghajlat, hideg-ﾏérsékelt öv, tajga éghajlat;  
sarkköri öv, sarkvidéki öv, tuﾐdra éghajlat, állaﾐdóaﾐ fag┞os 
éghajlat; esőerdő ふtrópusi esőerdőぶ, szavaﾐﾐa, ﾏoﾐszuﾐerdő 
(dzsuﾐgelぶ, keﾏéﾐ┞loﾏHú erdő, HaHérloﾏHú erdő, 
loﾏHoserdő, tajga, tuﾐdra, erdős és füves puszta, erdőhatár, 
havasi legelő, sziklahavas, „örök fag┞” 

A talaj 

 

talaj, huﾏusz, talajképződés, talajpusztulás, talajlevegő,  
trópusi vörösföldek, ﾏezőségi-, barna erdő-, szürke erdő 
(podzol)-talaj, szikes talajok, talajerózió, talajvédeleﾏ 
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Megjeg┞zés: Az övezetek, övek körﾐ┞ezeti proHléﾏáival kapIsolatos fogalﾏak a gloHális válságprob-

léﾏákﾐál jeleﾐﾐek ﾏeg. 

     
 

Világegyeteﾏ 

Tejútrendszer (Galaxis), Naprendszer, Nap,  

Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Neptuﾐusz, Plútó, Szaturﾐusz,Uráﾐusz, Véﾐusz; Hold. 
Föld 

Földrajzi fokhálózat: Baktérítő, Déli-sark, Déli sarkkör, Eg┞eﾐlítő, Északi-sark, Északi sarkkör, 
Ráktérítő; kezdő hosszúsági kör ふgreeﾐ┘iIhi délkörぶ; 
ÓIeáﾐok: Atlanti-óIeáﾐ, Cseﾐdes-óIeáﾐ, Iﾐdiai-óIeáﾐ, Jeges-tenger; 

Földrészek: Afrika, Aﾏerika, Aﾐtarktika, Ausztrália, Ázsia, Eurázsia, Európa; 
Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-leﾏez, Ausztrál–Indiai-lemez, 

CseﾐdesóIeáni-leﾏez, Dél-amerikai-leﾏez, Észak-amerikai-leﾏez, Eurázsiai-leﾏez, Fülöp-

leﾏez ふFilippíﾐó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-leﾏezぶ; Japáﾐ-árok, Mariaﾐa-árok; Eurázsiai-
heg┞ségreﾐdszer, Kaledóﾐiai-heg┞ségreﾐdszer, PaIifikus-heg┞ségreﾐdszer, Variszkuszi-
heg┞ségrendszer; 

EgyéH: Déli-sarkvidék, Északi-sarkvidék. 
 

 

 

Saját jegyzetek                 
 

 
TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK 
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                       . ÉVFOLYAM  

 

Éves óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ 
 

Teﾏatikai egység 1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヴ óra 

Célok 

Alapvetőeﾐ és haﾐgsúl┞osaﾐ írásHeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jel-

legű kérdésekkel koﾏple┝eﾐ ﾏérﾐi a tárg┞i tudást és az ok-okozati össze-

függések feltárásáﾐak képességét. 
 

Teﾏatikai egység 2.TÁRSADALOM- ÉS GA)DASÁGFÖLDRAJ) 3ヲ ふヲΒ + ヴぶ óra 

Előzetes tudás A földrajz taﾐtárg┞ 9. évfol┞aﾏoﾐ elsajátított isﾏeretaﾐ┞aga. 

A taﾐtárgyhoz ふﾏűveltségterülethezぶ kapIsolható fejlesztési feladatok 

 A világ ﾐépessége és településtere 

 A ﾐépesség ﾐövekedése ﾐapjaiﾐkig, a ﾐépesség összetétele, eloszlása, sűrűsége, aﾐtropo-

lógiai, ﾐ┞elvi és vallási ﾏegoszlása; az eﾏHeri települések, a városiasodás diﾐaﾏikája. 

 A világ változó társadalﾏi-gazdasági képe 

A gazdasági élet szerkezetéﾐek átalakulása; a gazdasági szektorok jelleﾏzői; a szolgálta-

tások előretörése; világgazdaság jelleﾏző fol┞aﾏatai; a piaIgazdaság; a gazdasági ága-

zatok közötti területi eg┞üttﾏűködés lehetőségei; a ﾏultiﾐaIioﾐális vállalatok szerepe;  
a ﾏűködőtőke és a péﾐz világa; a tőzsde. 

 A világgazdaságHaﾐ külöﾐHöző szerepet Hetöltő régiók, országok és ország-

csoportok 

Kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságHaﾐ; Észak-Aﾏerika, Kelet és Délkelet-

Ázsia, az Európai Uﾐió; a fejlődő országok általáﾐos proHléﾏái és eltérő fejlettségű Iso-

portjaik, hel┞ük és szerepük a világgazdaságHaﾐ; 

 GloHális világproHléﾏák 

o terﾏészet és körﾐ┞ezetvédeleﾏ; 
 a levegőszeﾐﾐ┞ezés,  
 a vízszeﾐﾐ┞ezés, a talajszeﾐﾐ┞ezés és védeleﾏ; 
 az élővilág védelﾏe;  
 a társadalﾏi tevékeﾐ┞ség hatása a körﾐ┞ezet állapotára;  

o a deﾏográfiai roHHaﾐás, túlﾐépesedés;  
o az urHaﾐizáIió;  
o élelﾏezési goﾐdok;  
o nyersanyag- és eﾐergiaválság;  
o a feﾐﾐtartható fejlődés. 

 

 

10. ÉVFOLYAM 

1. A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése 4 

2. Társadaloﾏ- és gazdaságföldrajz 28 

3.  Szabadoﾐ tervezhető 4* 

 Összeseﾐ 36 
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2.1. NÉPESSÉGFÖLDRAJ) 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A ﾐépesség ﾐövekedése ﾐapjaiﾐkig. 
Deﾏográfiai roHHaﾐás. A deﾏográfia alap-

fogalmai. 

Deﾏográfiai átﾏeﾐet szakaszai, korfa, mig-

ráIió, ﾐépességkoﾐIeﾐtráIió, eﾏHerfajták. 

 

A ﾐépességszáﾏ-változás időHeli és területi 
külöﾐHségeiﾐek, okaiﾐak feltárása, 
következﾏéﾐ┞eiﾐek ﾏegfogalﾏazása; a 
fiatal és az öregedő társadalﾏak 
jelleﾏzőiﾐek összevetése, következtetés 
társadalﾏi fol┞aﾏatokra, proHléﾏákra. 
 

A ﾐépesség térHeli eloszlását Hefol┞ásoló 
téﾐ┞ezők ﾏegisﾏerése.  

A ﾐépesség gazdasági aktivitás szeriﾐti 
jelleﾏzői ふkeresők, eltartottakぶ. 
 

A ﾐépesség összetétele, eloszlása, sűrűsége, 

aﾐtropológiai, ﾐ┞elvi és vallási ﾏegoszlása. 

 

 

Társadalﾏi-gazdasági jeleﾐségeket, fol┞aﾏa-

tokat, téﾐ┞eket Heﾏutató teﾏatikus térké-
pek elemzése.  

Az eﾏHerfajták területi elhel┞ezkedéséﾐek 
Heﾏutatása. 

A deﾏográfiai fol┞aﾏatokhoz kapIsolódó 
egyszerű száﾏítási feladatok ﾏegoldása, 
következtetések levoﾐása az eredﾏéﾐ┞ek 
alapjáﾐ. Korfák eleﾏzése. 
Példák ﾏegﾐevezése ritkáﾐ és sűrűﾐ lakott 
területekre.  
Napjaiﾐk ﾏigráIiós fol┞aﾏataiﾐak ﾏegisﾏe-

rése, koﾐkrét példáiﾐak Heﾏutatása. 

Állaﾏ, ﾐeﾏzet, ﾐeﾏzetállaﾏ, töHH ﾐeﾏzeti-

ségű állaﾏ, ﾐeﾏzeti kiseHHség fogalﾏáﾐak 
értelﾏezése koﾐkrét példák alapjáﾐ.  
A ﾐ┞elvi sokszíﾐűség jelleﾏzése, a világﾐ┞el-

vek szerepéﾐek ﾏegértése.  
A világvallások elterjedéséﾐek, a vallás kul-

turális és a társadalﾏi-gazdasági fol┞aﾏa-

tokHaﾐ Hetöltött szerepéﾐek ﾏegisﾏerése 
példák alapjáﾐ. 
 

KapIsolódási poﾐtok: 
Biológia-egészségtaﾐ: eﾏHerfajták, ﾐag┞ pestisjárváﾐ┞. 
Matematika: logikus gondolkodás, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat, statisztikai adatok értel-

ﾏezése. 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a Hol┞gó Heﾐépesülése, deﾏográfiai 
fol┞aﾏatok; vallás, ﾐeﾏzetiség. KülöﾐHöző korok ﾐépességﾏozgalﾏai.  

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Népességföldrajz, deﾏográfia, ﾐépsűrűség, terﾏészetes szaporodás és 
fog┞ás, a ﾐépesedési fol┞aﾏat szakaszai, ﾐépességroHHaﾐás, korfa, fiata-

lodó társadaloﾏ, öregedő társadaloﾏ, születéskor várható élettartaﾏ, 
ﾐépsűrűség, világﾐ┞elv, világvallás, aktív és iﾐaktív ﾐépesség, ﾏuﾐkaﾐél-

küliség, vendégﾏuﾐkás. 

TOPOGRÁFIAI 
ISMERETEK 

Nyugat-európai, észak-aﾏerikai és kelet-ázsiai ﾐépességtöﾏörülés, 
a világvallások közpoﾐtjai. 
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2.2. TELEPÜLÉSFÖLDRAJ) 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A települések Isoportosítása külöﾐHöző 
szeﾏpoﾐtok alapjáﾐ példákkal.  
taﾐ┞a, farﾏ, falu, város, városszerkezet 

A falu és a város fejlődéséﾐek, szerepéﾐek, 

jelleﾏzőiﾐek összehasoﾐlítása, példák 
külöﾐHöző szerepkört Hetöltő településekre 
a szerepkörök átalakulására.  
UrHaﾐizáIió: városodás és városiasodás 

Az eﾏHeri települések, a városiasodás di-

ﾐaﾏikája. 

AggloﾏeráIiók. 
Népességtöﾏörülési góIok. Népsűrűség. 

A településtípusok jelleﾏző voﾐásaiﾐak He-

ﾏutatása képek, térképek, alaprajzok, leírá-
sok alapjáﾐ. 

 

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Biológia-egészségtaﾐ: életforﾏák 

Mateﾏatika: logikus goﾐdolkodás, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat, statisztikai adatok értel-

ﾏezése.  

Törtéﾐeleﾏ: a városok kialakulása, urHaﾐizáIió jelleﾏzői. Vallási közpoﾐtok kialakulása. 
Híres eg┞eteﾏvárosok.  

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

városszerkezet, aggloﾏeráIió. szórváﾐ┞település, Isoportos település, 
taﾐ┞a, farﾏ, falu, város, apró és óriásfalu 

aggloﾏeráIió, városodás, városiasodás, urHaﾐizáIió, 
Hol┞góváros, alvóváros 

TOPOGRÁFIAI 
ISMERETEK 

Nyugat-európai, észak-aﾏerikai és kelet-ázsiai ﾐépességtöﾏörülés, 
a világvallások közpoﾐtjai.  
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2.3. A VILÁG  VÁLTO)Ó TÁRSADALMI-GA)DASÁGI KÉPE 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A gazdasági élet szerkezetéﾐek átalakulá-
sa. 

A gazdasági szektorok jelleﾏzői.  
Gazdasági ﾏutatók (GDP, stb)  

A szolgáltatások előretörése.  
A  világgazdaság jelleﾏző fol┞aﾏatai.  
A piaIgazdaság; a gazdasági ágazatok kö-
zötti területi eg┞üttﾏűködés lehetőségei.  
A TNC ﾏultiﾐaIioﾐális vállalatok szerepe. 

A ﾏűködőtőke és a péﾐz világa; a tőzsde. 
A ﾏűködő tőke és a péﾐztőke áraﾏlásá-
ﾐak jelleﾏzői. 
A ﾏiﾐdeﾐﾐapok péﾐzüg┞i fol┞aﾏatai, a 
péﾐzüg┞i szolgáltatások ﾏegisﾏerése ふfo-

l┞ószáﾏla, hitel, Hefektetés, értékpapírok, 
valutaぶ, a tőzsde ﾏűködéséﾐek jelleﾏzői. 
Az iﾐfláIió. 

A gloHalizáIió.  
 

Adatok g┞űjtése, ﾏajd azok alapjáﾐ véle-

ﾏéﾐ┞alkotás az eﾏHeri Heavatkozás körﾐ┞e-

zetre g┞akorolt hatásairól. A péﾐzvilág alap-

vető fol┞aﾏataiﾐak ﾏegértetése, iﾐtéz-

ﾏéﾐ┞reﾐdszeréﾐek ﾏegisﾏertetése, az is-

ﾏeretek ﾏiﾐdeﾐﾐapi péﾐzüg┞i helyzetekben 

való alkalﾏazási képességéﾐek kialakítása.  
A hitelfelvétel esetleges veszél┞eiﾐek Helát-

tatása. Példák: TNC-ra. 

A Isalád ﾏiﾐt a legkiseHH gazdasági közösség 
ﾏűködése.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Mateﾏatika: logikus goﾐdolkodás, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat, statisztikai adatok értel-

ﾏezése, kaﾏatszáﾏítás 

Idegeﾐ ﾐ┞elvek: a ﾐ┞elvtaﾐulás foﾐtossága ふﾏotiváIióぶ. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a péﾐz törtéﾐete; az eltérő gazdasági 
fejlettség törtéﾐelﾏi alapjai, Európa a ヲヰ. század ﾏásodik feléHeﾐ, gazdaságtörtéﾐet. Gaz-

dasági szervezetek. Gazdasági ﾐag┞hatalﾏak. 
Etika: a péﾐz szerepe a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ. 
 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Világgazdaság, gloHalizáIió, világpiaI, gloHális világgazdaság, világgazda-

sági korszakváltás, gazdasági szerkezet, piaIgazdaság, költségvetés, in-

tegráIió, K+F, gloHalizáIió, péﾐztőke, ﾏűködőtőke. Valuta, deviza,  

állaﾏpapír, értékpapír, részvéﾐ┞, kötvéﾐ┞, fol┞ószáﾏla, hitel, kamat, inf-

láIió, tőzsde, péﾐztőke, ﾐeﾏzetközi tőkeáraﾏlás, költségvetési hiáﾐ┞, 
hitelképesség, adósság, eladósodás. 

Gazdasági ágazat ふszektorぶ, primer-, szekunder-, terIier és kvaterﾐer 
szektor, Hruttó hazai terﾏék ふGDPぶ, Hruttó ﾐeﾏzeti terﾏék ふGNPぶ,  
multi- (transz-ぶ ﾐaIioﾐális vállalat (TNC) 
 

TOPOGRÁFIAI  
ISMERETEK 

A világ ﾏeghatározó jeleﾐtőségű péﾐzüg┞i közpoﾐtjaiﾐak, tőzsdéiﾐek 
hel┞szíﾐei. 
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2.4. NEM)ETGA)DASÁGOK ÉS A VILÁGGA)DASÁG 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A gazdaság fejlettségi ﾏutatói 
A világgazdaságHaﾐ külöﾐHöző szerepet He-

töltő régiók, országok és ország-csoportok.  

A világ ﾏeghatározó jeleﾐtőségű országai-

ﾐak alapvető gazdasági jelleﾏzői. 
Foglalkozási szerkezet ﾏegváltozása 

IﾐtegráIiós folyaﾏatok 

A fejlődő országok általáﾐos proHléﾏái és 
eltérő fejlettségű Isoportjaik, hel┞ük és 
szerepük a világgazdaságHaﾐ  
Az Aﾏerikai Egyesült Állaﾏok szerepéﾐek 
beﾏutatása a világ gazdasági és péﾐzüg┞i 
folyamataiﾐak alakulásáHaﾐ. 
Japáﾐ ﾏeghatározó szerepe Kelet– és Dél-

kelet–Ázsia gazdasági fejlődéséHeﾐ  
A feltörekvő új gazdasági hatalﾏak ふKíﾐa és 
Indiaぶ fejlődéséﾐek sajátos voﾐásai.  
Fejlődő országok. 
Az Európai Uﾐió 

A területi fejlettség külöﾐHségei EurópáHaﾐ 

Az Európai Uﾐió ﾏagterületei. Néﾏetország, 
FraﾐIiaország, a Beﾐelu┝ állaﾏok és az 
Eg┞esült Királ┞ság gazdaságáﾐak szerepe az 
Európai Uﾐió gazdaságáHaﾐ. 

A gazdaság szerveződését Hefol┞ásoló ter-

ﾏészeti és társadalﾏi telepítő téﾐ┞ezők 
ﾏegisﾏerése, szerepük átalakulásáﾐak pél-

dái. 
A gazdasági szerkezet, az eg┞es ágazatok 
változó szerepéﾐek ﾏegértése, a gazdasági 
szerkezet és társadalﾏi-gazdasági fejlettség 
összefüggéseiﾐek Heﾏutatása ország példá-
kon.  

A gazdasági fejlettség összehasoﾐlítására 
alkalﾏas ﾏutatók értelﾏezése, a területi 
külöﾐHségeiﾐek példái: a Ieﾐtruﾏ és 
periféria térségek jelleﾏzői, 
kapIsolatreﾐdszerük sajátos voﾐásai.  
Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi 
adottságaiﾐak összehasoﾐlítása, a 
társadalﾏi-gazdasági felzárkózás 
lehetőségeiﾐek példái. 
KülöﾐHöző típusú statisztikai forrásokHól 
g┞űjtött fejlettséget tükröző adatsorok 
értelﾏezése. 

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Mateﾏatika: logikus goﾐdolkodás, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat, statisztikai adatok értel-

mezése 

Idegeﾐ ﾐ┞elvek: a ﾐ┞elvtaﾐulás foﾐtossága ふﾏotiváIióぶ. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: az eltérő gazdasági fejlettség törtéﾐelmi 

alapjai, ipari forradaloﾏ, gazdasági világválság, Európa a ヲヰ. század ﾏásodik feléHeﾐ, gaz-

daságtörtéﾐet. az Európai Uﾐió kialakulása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

áruIsere, ﾐeﾏzetközi kereskedeleﾏ, szaHadkereskedeleﾏ, váﾏ, vám-
uﾐió, táﾏogatás ふszuHveﾐIióぶ, kvóta, bel- és külkereskedeleﾏ, világgaz-
dasági Ieﾐtruﾏ-periféria, g┞arﾏatosítás, posztiﾐdusztriális társadaloﾏ, 
duális gazdaság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadiIsoﾏ, ültet-
véﾐ┞, farﾏ, éhségövezet, OPEC. Gazdasági uﾐió, eurózóﾐa, SIheﾐgeﾐi 
eg┞ezﾏéﾐ┞, uﾐiós táﾏogatás, területi fejlettség külöﾐHsége, regioﾐális 
politika, ﾏagterület, periféria terület, felzárkózás. 

TOPOGRÁFIAI 
ISMERETEK 

Eg┞edi szerepkörű országIsoportok, országok ふadóparadiIsoﾏok, üdülő-
szigetek, kőolajra épülő gazdaságok, Haﾐáﾐköztársaságokぶ 
Száhel-övezet 
Péﾐzüg┞i közpoﾐtok 
USA, Japáﾐ, Iﾐdia 

Európai Uﾐió: kék Haﾐáﾐ   
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2.5. A GLOBÁLIS VILÁGPROBLÉMÁK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A gloHalizáIió fogalﾏa és értelﾏezése. 
A társadalﾏi tevékeﾐ┞ség hatása a körﾐ┞e-

zet állapotára. 
A gloHálissá váló körﾐyezetszeﾐﾐyezés és 
következﾏéﾐyei 
A szférákat ért körﾐ┞ezetkárosító hatások 
reﾐdszerezése, az összefüggések feltárása, a 
lokális szeﾐﾐ┞eződés gloHális következﾏé-
ﾐ┞eiﾐek igazolása példákkal; a körﾐ┞ezetká-
rosodás életkörülﾏéﾐ┞ekre, életﾏiﾐőségre 
g┞akorolt hatásáﾐak Heﾏutatása.  
Deﾏográfiai válság 

A ﾐépességroHHaﾐás kialakulása, következ-

ﾏéﾐ┞ei, a fol┞aﾏat összefüggéseiﾐek, terü-
leti jelleﾏzőiﾐek feltárása. Eltérő ﾐépesedé-
si fol┞aﾏatok: Isökkeﾐő lélekszáﾏú és in-

teﾐzíveﾐ ﾐövekvő társadalﾏak jelleﾏzőiﾐek 
Heﾏutatása példákoﾐ. 
UrHaﾐizáIiós válság 

A ﾐag┞városok terjeszkedése: az urHaﾐizáIi-

ós fol┞aﾏat területi jelleﾏzőiﾐek, elleﾐt-

ﾏoﾐdásaiﾐak, társadalﾏi-gazdasági követ-

kezﾏéﾐ┞eiﾐek feltárása példákkal.  
Élelﾏezési válság 

Az élelﾏiszerterﾏelés és -fog┞asztás területi 
elleﾐtﾏoﾐdásaiﾐak felisﾏerése. A fokozódó 
ﾏezőgazdasági terﾏelés körﾐ┞ezeti hatása-

iﾐak igazolása példákkal. 
A Hioszféra és a talaj sérülékeﾐ┞ségéﾐek 
felisﾏerése.  
A geﾐetikailag ﾏódosított terﾏékek előállí-
tásáﾐak, elterjedéséﾐek lehetséges hatásai.  
A Hiogazdálkodás jelleﾏzése.  
Az egyre nagyoHH ﾏértékű fogyasztás és a 
gazdasági ﾐövekedés következﾏéﾐyei 
A nyersanyag- és eﾐergiaválság. 

Hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás. 

A körﾐ┞ezet- és a terﾏészetvédeleﾏ felada-

tai. 

A feﾐﾐtarthatóság. 

Körﾐyezettudatosság. Ökológiai láHﾐ┞oﾏ. 
Aﾐﾐak ﾏegértése, hog┞ a terﾏészeti és a 
társadalﾏi– gazdasági fol┞aﾏatok közötti 
eg┞eﾐsúl┞ ﾏegőrzése, a körﾐ┞ezettudatos 
terﾏelés és fog┞asztás elvéﾐek 
érvéﾐ┞esülése Földüﾐk jövője 
szeﾏpoﾐtjáHól alapvető foﾐtosságú. A 
lokális fol┞aﾏat – gloHális következﾏéﾐ┞ elv 
érteleﾏéHeﾐ az eg┞éﾐ és a hel┞i közösségek 
felelősségéﾐek Helátása.  
A körﾐ┞ezeti téﾏák iráﾐti fol┞aﾏatos 
tájékozódás igéﾐ┞éﾐek, a körﾐ┞ezetHarát 
terﾏékek, eljárások ﾏegisﾏerése iráﾐti 
igéﾐ┞ kialakítása, a téﾏához kapIsolódó 
ﾏédiáHaﾐ elhaﾐgzó iﾐforﾏáIiók kritikus 

értelﾏezése.  
Törekvés a fog┞asztási szokások körﾐ┞ezeti 
szeﾏpoﾐtokat szeﾏ előtt tartó 
átalakítására, a tudatos fog┞asztói 
ﾏagatartásra Haráti és Isaládi körHeﾐ 
eg┞aráﾐt.  
A terﾏészeti körﾐ┞ezet, a terﾏészetes tájak 
és életközösségek sokszíﾐűségéHeﾐ rejlő 

szépség felisﾏertetése, a ﾏegőrzését segítő 
ﾏagatartásforﾏa kialakítása.  
A téﾏáHaﾐ ﾏegszerzett isﾏeretek tudatos 
alkalﾏazása a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ, és ﾏajd 
későHH a ﾏuﾐka világáHaﾐ is.  
A gloHalizáIió és a TNC-k kapIsolatáﾐak 
felisﾏerése.  
A gloHalizáIió következﾏéﾐ┞eiﾐek, 
ﾏiﾐdeﾐﾐapi életüﾐkre g┞akorolt hatásáﾐak 
Heﾏutatása.  
A legfoﾐtosaHH ﾐeﾏzetközi szervezetek 
tevékeﾐységéﾐek Heﾏutatása, a főHH 
eg┞ezﾏéﾐ┞ek, iráﾐyelvek Iélkitűzéseiﾐek 
ﾏegisﾏerése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Iﾐforﾏatika: Iﾐterﾐet és szolgáltatásai, koﾏﾏuﾐikáIiós eszközök 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: deﾏográfia, urHaﾐizáIió.  
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Fizika, kéﾏia: alterﾐatív eﾐergiaforrások 

Kéﾏia: leHoﾏló, körﾐ┞ezetHarát Isoﾏagolóaﾐ┞agok; élelﾏiszeripari kutatások; hulladékok 
kezelése 

TeIhﾐika, életvitel és g┞akorlat: Isaládtervezés, tudatos fog┞asztói ﾏagatartás. 
Etika: a jövő geﾐeráIióért érzett felelősség. 
Biológia: ökológiai láHﾐ┞oﾏ, géﾐﾏaﾐipuláIió, élelﾏiszerek tápértéke.  
Körﾐ┞ezetvédelﾏi eg┞ezﾏéﾐ┞ek. Körﾐ┞ezetHarát terﾏék jelek. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Terﾏészetes és ﾏesterséges ökoszisztéﾏa,hel┞i, regioﾐális és gloHális 
proHléﾏa, eltartóképesség. Ökológiai láHﾐ┞oﾏ. ÜHG. 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózoﾐritkulás, gloHális 
felﾏelegedés, radioaktív szeﾐﾐ┞eződés, ivóvízellátás, vízhiáﾐ┞, víz-

szeﾐﾐ┞ezés, ﾐépességroHHaﾐás, élelﾏezési válság, urHaﾐizáIiós prob-

léﾏák, fog┞ó és ﾏegújuló eﾐergiaforrások, eﾐergiahatékoﾐ┞ság, ve-

szél┞es hulladék, szelektív hulladékg┞űjtés, hulladék újrahaszﾐosítása, 
feﾐﾐtarthatóság.  
körﾐ┞ezeti válság, veszél┞eztetett élőhel┞, Hiológiai sokféleség Isök-

keﾐése, erdőirtás, felégetés, füves területek feltörése, túllegeltetés,  
körﾐ┞ezetgazdálkodás, ﾐeﾏzeti park, terﾏészetvédelﾏi terület, tájvé-
delﾏi körzet, Hioszféra rezervátuﾏ, terﾏészetvédeleﾏ, körﾐ┞ezetvé-
deleﾏ, körﾐ┞ezetvédelﾏi törvéﾐ┞, világörökség,  
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, Kiotói eg┞ezﾏéﾐ┞. 
 

TOPOGRÁFIAI  
ISMERETEK 

Körﾐ┞ezeti világeg┞ezﾏéﾐ┞ek aláírásáﾐak hel┞szíﾐei. Regioﾐális és 
gloHális hatású társadalﾏi-gazdasági és körﾐ┞ezeti katasztrófák kipat-

taﾐásáﾐak hel┞szíﾐei. 
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2. 6. MONETÁRIS VILÁG - PÉN)ÜGYI S)ERVEZETEK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Alapvető gazdasági fogalﾏak. 

A péﾐzvilág alapvető fol┞aﾏatai 
Iﾐtézﾏéﾐyreﾐdszer. 

Péﾐzüg┞i szolgáltatások 

Az eladósodás és az adósságválság 

 A gazdaság szerveződését Hefol┞ásoló ter-

mészeti és társadalﾏi telepítő téﾐ┞ezők 
ﾏegisﾏerése, szerepük átalakulásáﾐak pél-

dái.  

A tőzsde ﾏűködéséﾐek jelleﾏzői. 

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggé-
seiﾐek felisﾏerése az eg┞éﾐ, a ﾐeﾏzetgaz-

daság és a világgazdaság sziﾐtjéﾐ; az eladó-
sodás és az adósságválság kialakulásáﾐak 
fol┞aﾏata, az összefüggések feltárása 

A ﾐeﾏzetközi eg┞üttﾏűködés lehetőségei, a 
ﾐeﾏzetközi szervezetek szerepe a világ tár-

sadalmi-gazdasági életéﾐek alakításáHaﾐ. 
Neﾏzetközi tőkeáraﾏlás. 

A világ ﾏeghatározó péﾐzüg┞i szervezetei. 
KapIsolódási poﾐtok: 
TeIhﾐika, életvitel és g┞akorlat: a Isaládi gazdálkodás, a jövedeleﾏ, hitelfelvétel. 
Törtéﾐeleﾏ: ﾐeﾏzetközi péﾐzüg┞i szervezetek 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország (centrum-perifériaぶ, TNC, 
ﾏűködőtőke-áraﾏlás, péﾐz, valuta, deviza, iﾐfláIió, tőzsde, ENS), iﾐteg-

ráIió, regioﾐális iﾐtegrálódás lépIsőfokai, EGK, EU, APEC 

 
 
 

Tematikai 

 egység 
S)ABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET ヴ óra 

KERETTANTERVI 

JAVASLAT 

A ﾐeﾏzetközi eg┞üttﾏűködés lehetőségei, a ﾐeﾏzetközi szervezetek sze-

repe a világ társadalﾏi-gazdasági életéﾐek alakításáHaﾐ. Neﾏzetközi 
tőkeáraﾏlás. Az adósságválság. A világ ﾏeghatározó péﾐzüg┞i szerveze-

tei. 
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TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 

 A taﾐuló tudja értelﾏezﾐi a világ külöﾐböző térségeibeﾐ ﾏeg-

figyelhető iﾐtegráIiós folyaﾏatokat,  

 a teﾏatikus térképek segítségével tudja beﾏutatﾐi a körﾐye-

zetkárosító téﾐyezők földrajzi ﾏegjeleﾐését, következtesseﾐ 
ezekből a globális veszélyek kialakulására,  

 a taﾐuló tudja jelleﾏezﾐi a ﾏűködő tőke és a ﾏultiﾐaIioﾐális 
vállalatok szerepét,  

 a taﾐuló tudja eleﾏezﾐi a ﾐépességrobbaﾐás jeleﾐségeit, az 
élelﾏezési goﾐdokat, aﾐﾐak okait és a ﾏegoldásra tett erőfe-

szítéseket, 

  legyeﾐ képes beﾏutatﾐi a világgazdasági pólusok helyét, sze-

repét a világ társadalﾏi-gazdasági reﾐdszerébeﾐ, kapIsolatu-

kat a fejlődő világgal. 

TOVÁBBHALADÁSHOZ  

KÖTELE)Ő 

FOGALMAK 

Deﾏográfiai átﾏeﾐet szakaszai, korfa, ﾏigráIió, ﾐépességkoﾐIeﾐt-

ráIió, eﾏberfajták, világﾐyelvek, világvallások, taﾐya, falu, város, 
urbaﾐizáIió, városiasodás és városiasodás, falusi alaprajztípusok, 
aggloﾏeráIió, priﾏer-, szekunder-, tercier- és kvaterﾐer szektorok, 
állaﾏforﾏák, piaIgazdaság, világgazdaság, szabadkereskedeleﾏ, 
GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország ふIeﾐtrum-perifériaぶ, TNC, 
ﾏűködőtőke-áraﾏlás, péﾐz, valuta, deviza, iﾐfláIió, tőzsde, ENS),  
iﾐtegráIió, regioﾐális iﾐtegrálódás lépIsőfokai, EGK, EU, APEC, glo-

balizáIió, biológiai sokféleség, feﾐﾐtartható fejlődés. 

A KÖ)ÉPS)INTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELE)Ő FOGALMAI 

ヱ. Népességföldrajz 

 

Általáﾐos fogalﾏak 

ﾐépességföldrajz, deﾏográfia, ﾐépességroHHaﾐás, 
terﾏészetes szaporulat, ﾐépességfog┞ás, elöregedő és 
fiatalodó társadaloﾏ, ﾐépesedési szakasz, korfa, kor- és 
foglalkozási szerkezet, születéskor várható átlagos élettartam, 

aﾐalfaHétizﾏus, eﾏHerfajta, europid-, negrid-, mongolid-, 

ausztralid emberfajta,  

akkliﾏatizáIió, ﾐ┞elvIsalád, világﾐ┞elv, világvallás, ﾐépsűrűség, ﾐé-
pességkoﾐIeﾐtráIió, Helső váﾐdorlás 

településföldrajz település, iﾐfrastruktúra, szórváﾐ┞település, csoportos tele-

pülés, taﾐ┞a, farﾏ, falu, város, apró és óriásfalu, szaHál┞talaﾐ 
alaprajzú ふhalﾏazぶ-, úti-, szaHál┞os alaprajzú falu, település-

halﾏaz ふaggloﾏeráIióぶ, városodás, városiasodás, urHaﾐizá-
Iió, Hol┞góváros, alvóváros, közpoﾐti szerepkör, Helső ﾏun-

kahel┞öv ふIit┞ぶ, Helső lakóhel┞öv, külső ﾏuﾐkahel┞öv, külső 
lakóöv, urHaﾐizáIiós ártalﾏak, ﾐ┞oﾏorﾐeg┞ed  

ヲ. A világ változó 
Általáﾐos fogalﾏak: terﾏelés, fog┞asztás, terﾏelőerő, terﾏé-
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társadalmi-gazdasági 
képe 

világgazdaság 

szeti erőforrás, huﾏáﾐ erőforrás, terﾏészeti körﾐ┞ezet, társa-

dalﾏi körﾐ┞ezet, földrajzi körﾐ┞ezet,gazdasági ágazat ふszek-

tor), primer-, szekunder-, terIier és kvaterﾐer szektor, aktív 
kereső, eltartott, ﾏuﾐkaﾐélküli, foglalkozási átrétegződés, 
gazdasági fejlettség, terﾏelékeﾐ┞ség, gazdasági ﾐövekedés, 
Hruttó hazai terﾏék ふGDPぶ, Hruttó ﾐeﾏzeti terﾏék ふGNPぶ, ala-

Isoﾐ┞, közepes és ﾏagas jövedelﾏű ország, fejlett és fejlődő 
ország, életszíﾐvoﾐal,világgazdaság, ﾐeﾏzetgazdaság, öﾐellá-
tó gazdaság, piaIgazdaság, gazdasági reﾐdszervál-

tás,közösségi-, állaﾏi és ﾏagáﾐtulajdoﾐ, privatizáIió, piaI, ár, 
árreﾐdszer, kíﾐálat, kereslet, ﾐ┞ereség ふprofitぶ, piaIi verseﾐ┞, 
versenyképesség,társadalﾏi eg┞eﾐlőtleﾐség, szoIiális háló, 
ﾐeﾏzetközi ﾏuﾐkaﾏegosztás, szakosodás ふspeIializáIióぶ, glo-

HalizáIió, világpiac, gloHális világgazdaság, világgazdasági 
korszakváltás, ﾏulti- (transz-ぶ ﾐaIioﾐális vállalat, 
túlterﾏelési válság, tudoﾏáﾐ┞os-technikai forradalom, tö-
ﾏegáru-terﾏelés, ﾏoﾐopolkapitalizmus, 

 fog┞asztói társadaloﾏ, jóléti állaﾏ,kőolajár-roHHaﾐás, 
ipari (indusztriálisぶ társadaloﾏ, ipar utáﾐi ふposztindusztriálisぶ társa-

daloﾏ, iﾐforﾏáIiós társadaloﾏ ふgazdaságぶ,  
áruIsere, ﾐeﾏzetközi kereskedeleﾏ, szaHadkereskedeleﾏ, váﾏ, 
váﾏuﾐió, táﾏogatás ふszuHveﾐIióぶ, kvóta,Hel- és külkereskedeleﾏ, 
külkereskedelﾏi ﾐ┞itottság, pozitív és ﾐegatív külkereskedelﾏi ﾏér-

leg, kereskedelﾏi áruszerkezet, kereskedelﾏi társulás, iﾐtegráIió, 
szaHad kereskedelﾏi övezet, közös piaI, gazdasági uﾐió, regioﾐális 
gazdasági iﾐtegráIió, eurorégió, eg┞séges Helső piaI, áru- és szol-

gáltatáskereskedeleﾏ, regioﾐális politika, felvevőpiaI,húzóágazat, 
szerkezetváltás, válságágazat, kooperáIió 

ﾏezőgazdaság ﾏezőgazdaság, ﾐövéﾐ┞terﾏesztés, állatteﾐ┞észtés, erdő-, hal- és 
vadgazdálkodás, élelﾏiszergazdaság, agrárgazdaság, agrárország, 
agroteIhﾐika, külterjes ふe┝teﾐzívぶ és Helterjes ふiﾐteﾐzívぶ gazdálko-

dás,teraszos ﾏűvelés, hag┞oﾏáﾐ┞os ﾏezőgazdaság, égető-

talajváltó gazdálkodás, kapás földﾏűvelés, ugarolás, ültetvéﾐ┞es 
gazdálkodás, ﾏoﾐokultúra, öﾐtözéses gazdálkodás, árasztás, oázis-

gazdálkodás, száraz ﾏűvelés,ﾐoﾏád pásztorkodás, váﾐdorló ál-

latteﾐ┞észtés, istállózó állatteﾐ┞észtés,veg┞es ﾏezőgazdaság, 
szakosodott ﾏezőgazdaság, övezetes ﾐövéﾐ┞terﾏesztés, kis-

paraszti gazdaság, szövetkezeti gazdálkodás, farﾏgazdaság, vá-
rosellátó övezet, 
száﾐtó, kert, g┞üﾏölIsös, rét és legelő, ﾐádas, erdő, 
terﾏőkörzet, törtéﾐelﾏi Horvidék,közös agrárpolitika, ﾏeﾐﾐ┞i-

ségi korlátozás,élelﾏiszer túlterﾏelés 

eﾐergiagazdaság eﾐergiagazdaság, eﾐergiahordozó, elsődleges és ﾏásodlagos 

eﾐergiaforrás, egújuló és fog┞ó eﾐergiahordozó, alterﾐatív 
energiaforrás, eﾐergiaszerkezet,eﾐergia-újrahaszﾐosítás 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FÖLDRAJZ 

 33 

ipar g┞áripar, ipari forradaloﾏ, iparosodás,  
kiterﾏelő-, alapaﾐ┞agg┞ártó- és - feldolgozó ipar; kézﾏűipar, 
ﾐehézipar, köﾐﾐ┞űipar, élelﾏiszeripar,  
kulIsiparág, IsúIsteIhﾐológia, elektroﾐika, elektroteIhﾐika, ﾏikro-

elektroﾐika, HioteIhﾐológia, körﾐ┞ezetvédelﾏi ipar,ipari telepítő 
téﾐ┞ezők, iparvidék, hag┞oﾏáﾐ┞os iparvidék 

iﾐfrastruktúra 

és szolgáltatás 

 

 

 

 

 

 

 

közlekedés, szeﾏél┞szállítás, áruszállítás,hag┞oﾏáﾐ┞os és 
koﾏHiﾐált szállítási-közlekedési ﾏód, közlekedési hálózat, 
eg┞közpoﾐtú ふsugarasぶ szerkezetű hálózat, töﾏegközlekedés, 
traﾐzithel┞zet, traﾐszkoﾐtiﾐeﾐtális útvoﾐal, Helvízi hajóút, 
anyagi-, huﾏán- és iﾐtézﾏéﾐ┞i iﾐfrastruktúra, gazdasági és 
társadalﾏi szolgáltatás,töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió, áruforgalﾏi 
ふlogisztikaiぶ közpoﾐt, hírközlés,idegeﾐforgaloﾏ, Helföldi és 
ﾐeﾏzetközi turizmus, idegenforgalﾏi körzet,kulturális-, g┞óg┞-

öko-, konferencia-, falusi turizmus 

A péﾐz világa péﾐz, készpéﾐz, Haﾐkszáﾏlapéﾐz, valuta, deviza, koﾐvertiHili-
tás, valutaárfol┞aﾏ,állaﾏpapír, értékpapír, részvéﾐ┞, kötvéﾐ┞, 
fol┞ószáﾏla,hitel, kaﾏat, iﾐfláIió,tőzsde, érték- és árutőzsde, 
tőke, péﾐztőke, ﾐeﾏzetközi tőkeáraﾏlás, értékpapír-

Hefektetés, ﾏűködőtőke-befektetés, fizetőképes kereslet, költ-

ségvetési hiáﾐ┞, hitelképesség, adósság, eladósodás, átüteﾏe-

zés, árfol┞aﾏváltozás, Iserearáﾐ┞, adóparadiIsoﾏ 

A 2. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

 

Európai Uﾐió, Közép-európai SzaHadkereskedelﾏi Megállapodás 
(CEFTA),Alpok-Adria Közösség, Kárpátok Eurorégió, 
Neﾏzetközi Valutaalap ふIMFぶ, VilágHaﾐk, Eg┞esült Neﾏzetek 
Szervezete ふENS)ぶ, Nevelésüg┞i Tudoﾏáﾐ┞os és Kulturális Szer-

vezet ふUNESCOぶ, Egészségüg┞i Világszervezet ふWHOぶ, Észak-

atlaﾐti Szerződés Szervezete ふNATOぶ,Kőolaj-e┝portáló Orszá-
gok Szervezete (OPEC) 

3. A világgazdaságbaﾐ 
külöﾐböző szerepet 

 betöltő régiók, 
országIsoportok és 

 országok 

 

Általáﾐos fogalﾏak: 

gazdasági polarizáIió, világgazdasági pólus ふerőtérぶ, Ieﾐtruﾏ 
és periféria, eg┞- és töHHpólusú világgazdaság, duális gazda-

sági szerkezet, „Haﾐáﾐköztársaság”, „olaj-ország”, 
traﾐzitország, eg┞edi gazdasági szerepkör  

  A globális  
válságprobléﾏák  

földrajzi voﾐatkozásai 

Általáﾐos fogalﾏak: 
terﾏészetes és ﾏesterséges ökoszisztéﾏa,hel┞i, regioﾐális és 
gloHális proHléﾏa, túlﾐépesedés, a ﾐépesség elöregedése, ﾐé-
pességfog┞ás, születésszaHál┞ozás,éhezés, éhségövezet, alul-

tápláltság, társadalﾏi eg┞eﾐlőtleﾐség, világélelﾏezési válság, 
túlfog┞asztás, eltartóképesség, fizetőképes keres-

let,eﾐergiaválság, ﾐ┞ersaﾐ┞aghiáﾐ┞, 

3. A  téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

az ENS) Körﾐ┞ezetvédelﾏi Prograﾏja, Élelﾏezési és Mezőgaz-

dasági Szervezet ふFAOぶ, EﾏHer és Bioszféra ふMAB-

prograﾏぶ,Terﾏészetvédelﾏi Világnap (WWF) 
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                                         . ÉVFOLYAM 
  

 

 

Éves óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ 
 

Teﾏatikai egység 1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヴ óra 

Célok 
Alapvetőeﾐ és haﾐgsúl┞osaﾐ írásHeli tesztekkel, vaktérképekkel és 
esszé jellegű kérdésekkel koﾏple┝eﾐ ﾏérﾐi a tárg┞i tudást és az ok-

okozati összefüggések feltárásáﾐak képességét. 
 

Teﾏatikai egység 2. EURÓPA ÉS MAGYARORS)ÁG ヱヴ óra  
Előzetes tudás A 9. és ヱヰ. évfol┞aﾏoﾐ elsajátított taﾐaﾐ┞ag. 

A taﾐtárgyhoz ふﾏűveltségterülethezぶ kapIsolható fejlesztési feladatok 

 Európa  

Európa hel┞zete, kialakulása és terﾏészeti adottságai; Európa ﾐépessége és települései; 
az európai iﾐtegráIió fol┞aﾏata; Európa regioﾐális jelleﾏzői ふÉszak-Európa, N┞ugat-

Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa, N┞ugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa jeleﾐtő-
seHH országaiぶ; Európa hel┞e a világHaﾐ; 

 Hazáﾐk helye és kapIsolatai EurópáHaﾐ 

Mag┞arország földrajzi hel┞zete és terﾏészeti adottságai; ﾐépességüﾐk földrajzi elhel┞ez-

kedése és ﾐépesedési fol┞aﾏataiﾐk; településeiﾐk; hazáﾐk gazdasági szerkezete, gazda-

sági fejlettsége; iparuﾐk terﾏészeti és társadalﾏi alapja, iparuﾐk főHH ágai; ﾏezőgazda-

ságuﾐk földrajzi és társadalﾏi adottsága, főHH ágai; közlekedésüﾐk; idegeﾐforgalﾏuﾐk 
adottságai; ﾐeﾏzetközi kapIsolataiﾐk, európai iﾐtegráIiós fol┞aﾏatokHaﾐ való részvéte-

lüﾐk; ﾏultiﾐaIioﾐális Iégek szerepe hazáﾐk gazdaságában; 

 Koﾐtiﾐeﾐsek földrajza 

o Ázsia, Ausztrália, Afrika, Aﾏerika terﾏészeti és társadaloﾏföldrajzi jellemzői; 

o Az aláHHiak jelleﾏzése: 

  az USA, Kaﾐada, Me┝ikó, Brazília, Japáﾐ, Kíﾐa, Iﾐdia, 

  az újoﾐﾐaﾐ iparosodó ázsiai országok, 

  Ausztrália,  

 az araH országok,  

 Izrael,  

 Törökország, 

  Dél-Afrikai Köztársaság,  

 Nigéria. 
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2.1. EURÓPA 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Európa helyzete, kialakulása és terﾏészeti 

adottságai 
Európa ﾐépessége és települése 

Az európai iﾐtegráIió folyaﾏata, az Európai 

Uﾐió  
Az eg┞üttﾏűködés kialakulását és elﾏél┞íté-
sét segítő téﾐ┞ezők, az ágazati és regioﾐális 
eg┞üttﾏűködés területei és koﾐkrét példái-

nak megnevezése. 
Európa regioﾐális jelleﾏzői  
ふÉszak-Európa, N┞ugat-Európa, Dél-Európa, 
Kelet-Európa, N┞ugat-Közép-Európa és Ke-

let-Közép-Európa jeleﾐtőseHH országaiぶ 
Európa hel┞e a világHaﾐ. 

A koﾐtiﾐeﾐs elhel┞ezkedése, ﾐag┞szerkezeti 

eg┞sége, partvoﾐala, felszíﾐe és éghajlata, 

ill. vízrajza. 

Meghatározó országai, ill. országIsoportjai 
Izrael, Törökország 

Világuﾐk terﾏészeti és társadalmi-kulturális 
sokszíﾐűségéﾐek felisﾏertetése, ez ezekHeﾐ 
rejlő értékek ﾏegőrzése iráﾐti felelősség 
kialakítása. N┞itottság kialakítása ﾏás orszá-
gok terﾏészeti és kulturális értékeiﾐek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Más kultúrák értékeiﾐek tisz-

telete. A Föld közeli és távoli országaival 
kapIsolatos hírek, iﾐforﾏáIiók értelﾏezése, 
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész 
eﾏHeriséget ériﾐtő téﾏák, eseﾏéﾐ┞ek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Eg┞ választott térség / ország 
ﾏegadott szeﾏpoﾐtok szeriﾐti Heﾏutatása 
pl. prezeﾐtáIió készítésével külöﾐHöző for-

rásokHól g┞űjtött iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Európa törtéﾐelﾏe, Európa a ヲヰ. század 
ﾏásodik feléHeﾐ, az Európai Uﾐió kialakulása, Szovjetuﾐió, szoIializﾏus. 
Magyar n┞elv és irodaloﾏ: útleírások, tájleírások. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Eurázsia, Európa terﾏészeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, Mezo- 

és Új-Európa tájai, az éghajlat és ﾐövéﾐ┞zet, ill. a talajok összefüg-

gése EurópáHaﾐ, az európai „kék-Haﾐáﾐ”, róﾏai szerződések, az 
EU Hővülési fol┞aﾏata és iﾐtézﾏéﾐ┞ei, ill. döﾐtési ﾏeIhaﾐizﾏusa, 

az EU verseﾐ┞társai a világgazdaságHaﾐ; közép-európai földrajzi 

hel┞zetüﾐk, ﾏedeﾐIejelleg, „távvezérelt” éghajlatuﾐk, Ieﾐtripetá-
lis vízhálózatuﾐk, terﾏészeti erőforrásaiﾐk, gazdasági-statisztikai 

régióiﾐk; koﾐtiﾐeﾐsek ﾐag┞szerkezeti eg┞ségei, felszíﾐe és éghajla-

ta, ill. vízrajza, koﾐtiﾐeﾐsek ﾏeghatározó országai, ill. 
országIsoportjai. 
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TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - EURÓPA 
A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-Európa, 
Nyugat-Európa; 
Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkáﾐ-félsziget, Balkáﾐ-heg┞ség, 
Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, DalﾏáIia, Diﾐári-heg┞ség, Etﾐa, Fiﾐﾐ-tóvidék, FraﾐIia-

középheg┞ség, Hollaﾐd-ﾏél┞föld, Izlaﾐd, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Loﾐdoﾐi-medence, 

Moﾐt BlaﾐI, Párizsi-medence, Pennine-heg┞ség ふPeﾐﾐiﾐeぶ, Pireneusi ふIHériaiぶ-félsziget, Pireﾐeusok, 
Skaﾐdiﾐáv-félsziget, Skaﾐdiﾐáv-heg┞ség, SziIília, Urál, Vezúv; 
Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-teﾐger, Dﾐ┞eper, Doﾐ, Duﾐa, EHro, ElHa, Északi-tenger, Fekete-tenger, 

Földközi-tenger, IJssel-tó, La MaﾐIhe, Ladoga-tó, Pó, Rajﾐa, Rhﾚﾐe, Szajﾐa, Teﾏze, Urál ふfol┞óぶ, 
Volga, Watt-tenger; 

Országok: AlHáﾐia, Aﾐglia, Belgiuﾏ, Boszﾐia-HerIegoviﾐa, Bulgária, Dáﾐia, Eg┞esült Királ┞ság, Fe-

héroroszország, Fiﾐﾐország, FraﾐIiaország, Görögország, Hollaﾐdia, Horvátország, Írország, Luxem-

Hurg, MaIedóﾐia, Málta, Moldova, MoﾐaIo, Moﾐteﾐegró, Nag┞-Britaﾐﾐia, Norvégia, Olaszország, 
Oroszország, Portugália, Spaﾐ┞olország, Svédország, SzerHia, Ukrajﾐa, Vatikáﾐ; 
Törtéﾐelﾏi tájﾐevek: Burgeﾐlaﾐd ふŐrvidékぶ, Délvidék, Erdél┞, Felvidék; Kárpátalja; Vajdaság; 
Városok: Aﾏszterdaﾏ, Aﾐt┘erpeﾐ, Athéﾐ, BarIeloﾐa, Belgrád, Beregszász, BilHao, Birﾏingham, 

Brüsszel, Chişiﾐắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Doﾐ┞eIk, DuHliﾐ, DuHrovﾐik, Eszék, Europoort, 
Fiuﾏe ふRijekaぶ, Geﾐova, GiHraltár, Glasgo┘, GöteHorg, Hága, Helsiﾐki, Kijev, Koppeﾐhága, Lissza-

Hoﾐ, Loﾐdoﾐ, Lu┝eﾏHourg, L┞oﾐ, Madrid, MaﾐIhester, Marseille, Miláﾐó, Miﾐszk, Moszk-

va,MuﾐkáIs, Murﾏaﾐszk, Nápol┞, N┞izsﾐ┞ij Novgorod, Odessza, Oslo, Párizs, PodgoriIa, Re┞kjavík, 
Róﾏa, Rotterdaﾏ, Sevilla, Skopje, Split, StoIkholﾏ, StrasHourg, SzaHadka, Szarajevó, Szeﾐtpéter-

vár, Szófia, Theszaloﾐíki, Tiraﾐa, Toriﾐo, Újvidék, Uﾐgvár, Várﾐa, VeleﾐIe, Volgográd, )ágráH; 
Iparvidékek: Dél- és délkelet-aﾐgliai iparvidék, Doﾐ┞eI-ﾏedeﾐIe, Északkelet-angliai iparvidék, 
Északﾐ┞ugat-oroszországi ふSzeﾐtpétervár körﾐ┞ékiぶ iparvidék, Flaﾐdriai iparvidék, Karagaﾐda, Kö-
zép-aﾐgliai iparvidék, Kuzﾐ┞eIki-ﾏedeﾐIe, Lotariﾐgia, Moszkva körﾐ┞éki ふKözpoﾐtiぶ iparvidék, Olasz 
ipari hároﾏszög, Raﾐdstad, Skót iparvidék, Uráli iparvidék, Volgai iparvidék. 
Közép-Európa 

Tájak: BéIsi-ﾏedeﾐIe, Csallóköz, Cseh-ﾏedeﾐIe, Déli-Kárpátok, Duﾐa-delta, Erdél┞i-középheg┞ség, 
Erdél┞i-ﾏedeﾐIe, Északkeleti-Kárpátok, Északﾐ┞ugati-Kárpátok, Gerﾏáﾐ-alföld, GrossgloIkﾐer, 
Hargita, Kárpát-ﾏedeﾐIe, Kárpát-ﾏedeﾐIevidék, Keleti-Alpok, Keleti-Kárpátok, Leﾐg┞el-alföld, 
Lengyel-középheg┞ség, Leﾐg┞el-tóhátság, Magas-Tátra, Morva-ﾏedeﾐIe, Néﾏetközépheg┞ség, 
Nyugati-Alpok, Roﾏáﾐ-alföld, Székel┞föld, Szeﾐt Gotthárd-hágó, Szilézia, Szudéták, VereIkei-hágó; 
Vízrajz: Bodeﾐ-tó, Duﾐa–Majna–Rajﾐa vízi út, Geﾐfi-tó, G┞ilkos-tó, Odera, Olt, Szeﾐt Anna-tó, Vág, 
Visztula; Száva ふlásd Mag┞arországﾐál isぶ 
Országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Leﾐg┞elország, Lettország, Litváﾐia, Néﾏetország, Ro-

ﾏáﾐia, SvájI, Szlovákia, Szlovéﾐia; 
Városok: Arad, Beregszász, BéIs, Berliﾐ, Berﾐ, Boﾐﾐ, Brassó, Bréﾏa, Brﾐo, Bukarest, Coﾐstaﾐţa, 
Dortﾏuﾐd, Drezda, DuisHurg, Fraﾐkfurt, Galaţi, Gdaﾑsk, Geﾐf, Graz, Halle, HaﾏHurg, Haﾐﾐover, 
Kassa, Karlov┞ Var┞, Kato┘iIe, Kolozsvár, Kölﾐ, Krakkó, Liﾐz, LipIse, LjuHljaﾐa, Łódź, Marosvásár-

hel┞, MüﾐIheﾐ, Maﾐﾐheiﾏ, Nag┞várad, Ostrava, Ploieşti, Plzeﾒ, Pozsoﾐ┞, Prága, Riga, Révkoﾏá-
roﾏ, RostoIk, SalzHurg, Stuttgart, SzIzeIiﾐ, Székel┞udvarhel┞, Talliﾐ, Teﾏesvár, Trieszt, Varsó, Vil-
ﾐius, )üriIh; 
Iparvidékek: Ruhr-vidék 
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2.2. HA)ÁNK HELYE ÉS KAPCSOLATAI EURÓPÁBAN 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Magyarország földrajzi helyzete és terﾏé-
szeti adottságai 

Viszoﾐ┞lagos és téﾐ┞leges földrajzi hel┞zet 

Népességünk földrajzi elhel┞ezkedése és 
ﾐépesedési folyamataink.  

Településeiﾐk 

Hazáﾐk gazdasága 

Gazdasági szerkezet, gazdasági fejlettség. 

Iparunk terﾏészeti és társadalﾏi alapja, 
iparuﾐk főHH ágai.  

Mezőgazdaságuﾐk földrajzi és társadalﾏi 
adottsága, főHH ágai; közlekedésüﾐk;  
Idegeﾐforgalﾏuﾐk adottságai. 

Neﾏzetközi kapIsolataiﾐk, európai iﾐtegrá-
Iiós fol┞aﾏatokHaﾐ való részvételüﾐk. 
A regioﾐális szerveződések földrajzi 
alapjaiﾐak feltárása; eurorégiók a Kárpát– 

ﾏedeﾐIéHeﾐ, ﾏűködésük értelﾏezése.  

Hazáﾐk Európai UﾐióHaﾐ Hetöltött szerepé-
ﾐek ﾏegisﾏerése, ﾐeﾏzetközi gazdasági 
kapcsolataiﾐk Heﾏutatása. 

MultiﾐaIioﾐális Iégek szerepe hazáﾐk gaz-

daságáHaﾐ 

Az eg┞es régiók jelleﾏző erőforrásaiﾐak 
ﾏegisﾏerése, földrajzi adottságaiﾐak 
összehasoﾐlító értékelése; a társadalﾏi– 

gazdasági közpoﾐtok ﾏegisﾏerése. 

A védeleﾏ alatt álló terﾏészeti, kulturális 
értékek, ﾐeﾏzeti parkok, világörökségi 
hel┞szíﾐek értékeiﾐek reﾐdszerezése, 
idegenforgalmi szerepük feltárása 

A regioﾐális szerveződések földrajzi 
alapjaiﾐak feltárása; eurorégiók a Kárpát– 

ﾏedeﾐIéHeﾐ, ﾏűködésük értelﾏezése.  

Hazáﾐk Európai UﾐióHaﾐ Hetöltött 
szerepéﾐek ﾏegisﾏerése, ﾐeﾏzetközi 
gazdasági kapIsolataink beﾏutatása. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Mag┞arország törtéﾐelﾏe. 
Vizuális kultúra: az épített körﾐ┞ezet értékei. 
Biológia-egészségtaﾐ: védett ﾐövéﾐ┞ek és állatok. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: hazai tájakról készült leírások. 
Iﾐforﾏatika: digitális iﾐforﾏáIióforrások haszﾐálata, iﾐforﾏatikai eszközök haszﾐálata. 
Etika: kulturális érték, a hazáﾐkHaﾐ élő ﾐeﾏzetiségek kulturális értékeiﾐek tisztelete. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Terﾏészeti és társadalﾏi erőforrások, gazdasági reﾐdszerváltozás, 
eladósodás, ﾏűködőtőke-Hefektetés, területi fejlettségkülöﾐHség, 
tranzitforgaloﾏ, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegeﾐforgaloﾏ, 
szeﾏél┞gépkoIsi-g┞ártás, veg┞ipar, ipari park, huﾐgarikuﾏ, ﾐ┞itott 
gazdaság, eurorégió.  
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TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - MAGYARORS)ÁG 
 

Nagytájak: Alföld, Duﾐáﾐtúli-domb- és heg┞vidék ふDuﾐáﾐtúli-doﾏHság), Duﾐáﾐtúli-
középheg┞ség ふDuﾐáﾐtúli-középheg┞vidékぶ, Északi-középheg┞ség, Kisalföld, N┞ugat-

ﾏag┞arországi-pereﾏvidék ふN┞ugati-pereﾏvidékぶ; 
 

EgyéH tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-

barlang, Baranyai-doﾏHság, Bodrogköz, Borsodi-ﾏedeﾐIe, Börzsöﾐ┞, Budai-heg┞ség, Bükk, 
Bükk-feﾐﾐsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva ﾏeﾐti síkság ふDráva-ﾏellékぶ, Duﾐa–
Tisza köze, Duﾐakaﾐ┞ar, Duﾐáﾐtúl, Duﾐazug-heg┞ség, GereIse, G┞őri-ﾏedeﾐIe, Hajdúság, 
Heg┞alja, HortoHág┞, Írott-kő,Jászság, Kékes, Kiskuﾐság, Körös–Maros köze, Kőszegi-
heg┞ség, MarIal-ﾏedeﾐIe, Mátra, MeIsek,Mezőföld, MoháIsi-sziget, Móri-árok, Nag┞kun-

ság, Nógrádi-ﾏedeﾐIe, N┞írség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-doﾏHság, Soproﾐi-
heg┞ség, Szigetköz, Szekszárdi-doﾏHság, Szeﾐteﾐdrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-

félsziget, Tiszáﾐtúl, Tokaj–Eperjesi-heg┞ség, Tolﾐai-doﾏHság, VeleﾐIei-heg┞ség, Vértes, 
Villáﾐ┞i-heg┞ség, Visegrádi-heg┞ség, )alai-doﾏHság, )eﾏpléﾐi-heg┞ség; 
Vízrajz: Balatoﾐ, Bodrog, Dráva, Duﾐa, Fertő, Herﾐád, Hévízi-tó, Ipol┞, Kis-Balaton, Körös, 
Maros, Mura, RáHa, Sajó, Sió, Szaﾏos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, 
Velencei-tó, )ag┞va, )ala; 
 

Települések: Ajka, Alg┞ő, Baja, Balassag┞arﾏat, Balatoﾐfüred, Bereﾐte, BékésIsaHa, Bu-

dapest, Bük, Cegléd, DeHreIeﾐ, Dorog, Duﾐaújváros, Eger, Esztergoﾏ, G┞öﾐg┞ös, G┞őr, 
G┞ula, HajdúszoHoszló, Harkáﾐ┞, Hatvaﾐ, Heg┞eshaloﾏ, Hévíz, Hódﾏezővásárhel┞, Holló-
kő, JászHeréﾐ┞, KaloIsa, Kaposvár, KaziﾐIHarIika, KeIskeﾏét, Keszthel┞, Koﾏároﾏ, Kőszeg, 
Koﾏló, LáHatlaﾐ, Makó, MiskolI, MoháIs, Mosoﾐﾏag┞aróvár, Nag┞kaﾐizsa, N┞íreg┞háza, 
Orosháza, Ózd, Paks, Paﾐﾐoﾐhalﾏa, Pápa, PéIs, Salgótarjáﾐ, Sárospatak, Siófok, Soproﾐ, 
SzázhaloﾏHatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szeﾐteﾐdre, Szeﾐtgotthárd, Szolﾐok, 
SzoﾏHathel┞, Tata, TataHáﾐ┞a, Tihaﾐ┞, Tiszaújváros, VáI, Várpalota, Veszpréﾏ, Visegrád, 
Visoﾐta, )áhoﾐ┞, )alaegerszeg, )alakaros; 
 

Neﾏzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Neﾏzeti Park, 
Bükki Neﾏzeti Park, Duﾐa–Dráva Neﾏzeti Park, Duna–Ipol┞ Neﾏzeti Park, Fertő–Haﾐság 
Neﾏzeti Park, HortoHág┞i Neﾏzeti Park, Kiskuﾐsági Neﾏzeti Park, Körös–Maros Nemzeti 

Park, Őrségi Neﾏzeti Park; Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest Aﾐdráss┞ út a Mil-
leﾐﾐiuﾏi földalattival, Budapest Várﾐeg┞ed és a pesti Duﾐa-part, Fertő tó, Hollókő, Horto-

Hág┞, Paﾐﾐoﾐhalﾏi apátság, PéIsi ókeresztéﾐ┞ sírkaﾏrák, Tokaj-Heg┞alja Horvidéke; 
 

Megyék: Baraﾐ┞a ﾏeg┞e, BáIs-Kiskuﾐ ﾏeg┞e, Békés ﾏeg┞e, Borsod-AHaúj-)eﾏpléﾐ ﾏe-

g┞e, Csoﾐgrád ﾏeg┞e, Fejér ﾏeg┞e, G┞őr-Moson-Soproﾐ ﾏeg┞e, Hajdú-Bihar megye, Heves 

ﾏeg┞e, Jász-Nagykun-Szolﾐok ﾏeg┞e, Koﾏároﾏ-Esztergoﾏ ﾏeg┞e, Nógrád ﾏeg┞e, Pest 
megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatﾏár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Vesz-

préﾏ ﾏeg┞e, )ala ﾏeg┞e; 

Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Duﾐáﾐtúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Mag┞arország régió, 
Közép-Duﾐáﾐtúl régió, Közép-Mag┞arország régió, N┞ugat-Duﾐáﾐtúl régió; Budapesti agg-

loﾏeráIió. 
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Teﾏatikai egység            3.KONTINENSEK TÁRSADALOMFÖLDRAJZA ヱΒ óra 

3.1. KONTINENSEK FÖLDRAJ)A - Á)SIA 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Ázsia terﾏészetföldrajza 

A koﾐtiﾐeﾐs elhel┞ezkedése, ﾐag┞szerkezeti 
eg┞sége, partvoﾐala, felszíﾐe és éghajlata, 
ill. vízrajza 

Délﾐyugat–Ázsia 

Meghatározó országai, ill. országIsoportjai 
Világgazdasági jeleﾐtőségéﾐek Heﾏutatása; 
a széﾐhidrogéﾐkiﾐIs szerepéﾐek igazolása a 
térség fejlődéséHeﾐ  
Japáﾐ ﾏeghatározó szerepe Kelet– és 
Délkelet–Ázsia gazdasági fejlődéséHeﾐ. 

Kíﾐa és Iﾐdia fejlődéséﾐek sajátos voﾐásai.  
Ázsia elﾏaradott, szegéﾐy térségei.  

Világuﾐk terﾏészeti és társadalﾏi-kulturális 
sokszíﾐűségéﾐek felisﾏertetése, ez ezekHeﾐ 
rejlő értékek ﾏegőrzése iráﾐti felelősség 
kialakítása. N┞itottság kialakítása ﾏás orszá-
gok terﾏészeti és kulturális értékeiﾐek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Más kultúrák értékeiﾐek tisz-

telete. A Föld közeli és távoli országaival 
kapIsolatos hírek, iﾐforﾏáIiók értelﾏezése, 
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész 
eﾏHeriséget ériﾐtő téﾏák, eseﾏéﾐ┞ek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Eg┞ választott térség / ország 
megadott szempontok szeriﾐti Heﾏutatása 
pl. prezeﾐtáIió készítésével külöﾐHöző for-

rásokHól g┞űjtött iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Japáﾐ, Iﾐdia, Kíﾐa törtéﾐelﾏe, világval-

lások. II. világháHorú és a hidegháHorús korszak. Jeleﾐkori törtéﾐeleﾏ. 
Törtéﾐeleﾏ: Moﾐgólia, tatárjárás. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: útleírások, tájleírások. 
Biológia: távoli tájak élővilága, eﾏHerfajták. 

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - Á)SIA 
 

A földrész részei: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délﾐ┞ugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, Kö-
zépÁzsia, Belső-Ázsia; 
Tájak: Angara-ősföld, AraH-félsziget, AraH-ősföld, Bali, Csoﾏoluﾐgﾏa ふMt. Everestぶ, Dek-

káﾐ-feﾐﾐsík ふDekkáﾐ-ősföldぶ, Dél-kíﾐai-heg┞vidék ふKíﾐai-ősföldぶ, Fuji, Fülöp-szigetek, GóHi, 
Hiﾏalája, Hiﾐdusztáﾐi-alföld, Hindusztáni-félsziget, Iﾐdokíﾐai-félsziget, Iﾐdoﾐéz-szigetvilág, 
Iráﾐi-felföld, Japáﾐ-szigetek, Kaszpi-ﾏél┞föld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-
félsziget, Közép-sziHériai-feﾐﾐsík, Krakatau, Kuzﾐ┞eIki-medence, Mezopotámia, Nyugat-

sziHériai-alföld, Paﾏír, SziHéria, Tajvaﾐ, Takla-Makáﾐ, TiHet, Tieﾐ-san, Turáni-alföld; 
Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Beriﾐg-szoros, Boszporusz, Brahﾏaputra, Eufrátesz, Holt-tenger, 

Iﾐdus,JaﾐgIe, Japáﾐ-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-teﾐger, Léﾐa, Me-

kong, Ob, Perzsa-öHöl ふAraH-öHölぶ, Sárga-fol┞ó, Tigris; 
Országok: AraH Eﾏírségek, Dél-Korea ふKoreai Köztársaságぶ, Fülöp-szigetek, India, Indoné-
zia, Irak, Iráﾐ, Izrael, Japáﾐ, Kazahsztáﾐ, Kíﾐa, Kuvait, Malajzia, Szaúd-AráHia, Thaiföld, Tö-
rökország; 
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Bombay, Calcutta, Cseljabinszk, Haifa, Hongkong, Isz-

taﾏHul, Jakarta, Jekat┞eriﾐHurg, Jeruzsáleﾏ, Kaﾐtoﾐ, KoHe, Kraszﾐojarszk, K┞oto, Maﾐila, 
Mekka, NovosziHirszk, Osaka, Pekiﾐg, Rijád, Saﾐghaj, Sziﾐgapúr, Szöul, Teheráﾐ, Tel Aviv-

Jaffa, Tokió, Újdelhi, Uszt┞-Ilimszk, Vlagyivosztok. 
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3.2. KONTINENSÜNK FÖLDRAJ)A - AUS)TRÁLIA 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Ausztrália terﾏészetföldrajza 

A kontinens elhelyezkedése, ﾐag┞szerkezeti 
eg┞sége, partvoﾐala, felszíﾐe és éghajlata, 
ill. vízrajza. 

Társadaloﾏföldrajz 

Meghatározó országai, ill. országIsoportjai 

Világuﾐk terﾏészeti és társadalﾏi-kulturális 
sokszíﾐűségéﾐek felisﾏertetése, ez ezekHeﾐ 
rejlő értékek ﾏegőrzése iráﾐti felelősség 
kialakítása. N┞itottság kialakítása ﾏás orszá-
gok terﾏészeti és kulturális értékeiﾐek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Más kultúrák értékeiﾐek tisz-

telete. A Föld közeli és távoli országaival 
kapIsolatos hírek, iﾐforﾏáIiók értelﾏezése, 
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész 
eﾏHeriséget ériﾐtő téﾏák, eseﾏéﾐ┞ek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Eg┞ választott térség / ország 
ﾏegadott szeﾏpoﾐtok szeriﾐti Heﾏutatása 
pl. prezeﾐtáIió készítésével külöﾐHöző for-

rásokHól g┞űjtött iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Ausztrália felfedezése, Heﾐépesítése. 
G┞arﾏatosítás. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: útleírások, tájleírások.  
Biológia: távoli tájak élővilága, Nemzeti Parkok 

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AUS)TRÁLIA 
Tájak: Ausztráliai-alföld, Nag┞-Artézi-medence, Nagy-korallzátoﾐ┞, Nag┞-Vízválasztó-

heg┞ség, N┞ugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea; 

Vízrajz: Murray;  

Országok: Ausztrália, Új-)élaﾐd;  
Városok: Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington.  
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3.3. KONTINENSEK FÖLDRAJ)A - AFRIKA 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Afrika terﾏészetföldrajza 

A koﾐtiﾐeﾐs elhel┞ezkedése, kialakulása,  
nagyszerkezeti eg┞sége, partvoﾐala, felszíﾐe 
és éghajlata, ill. vízrajza 

Afrika regioﾐális földrajza  
Meghatározó országai, ill. országIsoportjai 

A gazdasági fejlődést Hefol┞ásoló terﾏészeti 
és társadalﾏi téﾐ┞ezők értékelése; a 

fejlettség területi külöﾐHségeiﾐek 
Heﾏutatása, az okok feltárása, a gazdasági 
fejlődést ﾐehezítő téﾐ┞ezők eleﾏzése.  
Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi 
adottságaiﾐak összehasoﾐlítása, a társa-

dalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeiﾐek 
példái. A Dél–afrikai Köztársaság fejlődésé-
Heﾐ szerepet játszó téﾐ┞ezők Heﾏutatása. 

Világuﾐk terﾏészeti és társadalmi-kulturális 
sokszíﾐűségéﾐek felisﾏertetése, ez ezekHeﾐ 
rejlő értékek ﾏegőrzése iráﾐti felelősség 
kialakítása. N┞itottság kialakítása ﾏás orszá-
gok terﾏészeti és kulturális értékeiﾐek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Más kultúrák értékeiﾐek tisz-

telete. A Föld közeli és távoli országaival 
kapIsolatos hírek, iﾐforﾏáIiók értelﾏezése, 
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész 
eﾏHeriséget ériﾐtő téﾏák, eseﾏéﾐ┞ek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Eg┞ választott térség / ország 
ﾏegadott szeﾏpoﾐtok szeriﾐti Heﾏutatása 
pl. prezeﾐtáIió készítésével külöﾐHöző for-

rásokHól g┞űjtött iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: ókori öﾐtözéses kultúrák ふEg┞iptoﾏ, 
Mezopotáﾏiaぶ, világvallások, g┞arﾏatosítás, földrajzi felfedezések. 
Magyar Afrika-kutatók. 
Biológia: járváﾐ┞ok, fertőzések. Éhiﾐség. Távoli tájak élővilága. Neﾏzeti Parkok. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: útleírások, tájleírások.  
Kéﾏia: eg┞iptoﾏi és araH alkéﾏia.  

 TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AFRIKA 
 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokreﾐdszer, Afrikai-ősföld, Atlasz, Dél-afrikai-

ﾏagasföld, Kaﾐári-szigetek, Kelet-afrikai-ﾏagasföld, Kiliﾏaﾐdzsáró ふKiliﾏaﾐdzsáró-

Isoportぶ, Koﾐgó-ﾏedeﾐIe, LíHiai-sivatag, Madagaszkár, NaﾏiH-sivatag, Szahara, Szudáﾐ, 
Teleki-vulkáﾐ; Száhel ふövぶ; 
 

Vízrajz: Csád-tó, GiHraltári-szoros, Guineai-öHöl, Koﾐgó, Niger, Nílus, Szuezi-csatorna, 

Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; Asszuáﾐi-gát ふasszuáﾐi Nag┞-gátぶ; 
 

Országok: Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Eg┞iptoﾏ, Guiﾐea, Keﾐ┞a, LiHéria, LíHia, 
Marokkó, Nigéria, Seychelle-szigetek, Tuﾐézia; 
Városok: AHuja, Ale┝aﾐdria, Fokváros, JohaﾐﾐesHurg, Kairó, Pretoria. 
Dél-Afrikai Köztársaság, Nigéria jelleﾏzése 
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3.4. KONTINENSEK FÖLDRAJ)A - AMERIKA 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Aﾏerika terﾏészetföldrajza 

A koﾐtiﾐeﾐs kialakulása, elhel┞ezkedése, 
ﾐag┞szerkezeti eg┞sége, partvoﾐala, felszíﾐe 
és éghajlata, ill. vízrajza. 
Az iker koﾐtiﾐeﾐs. Vulkáﾐosság, 
földreﾐgések. Szeﾐt Aﾐdrás törésvoﾐal. 
Az Amerikai Egyesült Állaﾏok szerepéﾐek 

Heﾏutatása a világgazdasági és péﾐzüg┞i 
fol┞aﾏataiﾐak alakulásáHaﾐ.  
Aﾏerika gazdasági körzetei. 
USA, Kaﾐada, Me┝ikó, Brazília 
 

Latin–Aﾏerika gazdasági fejlődését 
Hefol┞ásoló téﾐ┞ezők, társadalﾏi– 

törtéﾐelﾏi adottságok Heﾏutatása; a 
fejlettség területi külöﾐHségei, a gazdasági 
fejlődés góIpoﾐtjaiﾐak jelleﾏzői. 

Világuﾐk terﾏészeti és társadalﾏi-kulturális 
sokszíﾐűségéﾐek felisﾏertetése, ez ezekHeﾐ 
rejlő értékek ﾏegőrzése iráﾐti felelősség 
kialakítása.  
N┞itottság kialakítása ﾏás országok terﾏé-
szeti és kulturális értékeiﾐek ﾏegisﾏerése 
iráﾐt. Más kultúrák értékeiﾐek tisztelete.  

A Föld közeli és távoli országaival kapIsola-

tos hírek, iﾐforﾏáIiók értelﾏezése, érdeklő-
dés felkeltése a közösséget, az egész eﾏHe-

riséget ériﾐtő téﾏák, eseﾏéﾐ┞ek ﾏegisﾏe-

rése iráﾐt.  
Eg┞ választott térség / ország ﾏegadott 
szeﾏpoﾐtok szeriﾐti Heﾏutatása pl. prezen-

táIió készítésével külöﾐHöző forrásokHól 
g┞űjtött iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ. 

A fejlődés elleﾐtﾏoﾐdásaiﾐak feltárása az adóparadiIsoﾏok példájáﾐ; az országok világ-

gazdasági szerepéﾐek Heﾏutatása példák alapjáﾐ. Brazília feltörekvő gazdaságáﾐak jellem-

zése, a fejlődést elősegítő és ﾏegﾐehezítő téﾐ┞ezők kieﾏelése. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ: ﾐag┞ földrajzi felfedezések, az Aﾏerikai Eg┞esült Állaﾏok ﾏegalakulása. Iﾐdi-
áﾐ kultúra. Az USA szerepe a II. világháHorúHaﾐ. Kiváﾐdorlások. HidegháHorús korszak. Je-
leﾐkori törtéﾐeleﾏ. Mag┞ar tudósok AﾏerikáHaﾐ. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: útleírások, tájleírások.  
Művészetek: távoli tájak ﾐépeiﾐek kulturális értékei. Filﾏﾏűvészet. 
Iﾐforﾏatika: digitális iﾐforﾏáIióforrások haszﾐálata, iﾐforﾏatikai eszközök haszﾐálata. 
MiIrosoft, SzilíIiuﾏ-völg┞. Charles Siﾏoﾐ┞i. 
Etika, idegeﾐ ﾐ┞elv: ﾏás kultúrák értékeiﾐek tisztelete, ﾏegisﾏerése 

  

  TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AMERIKA 
A földrész részei: Észak-Aﾏerika, Közép-Aﾏerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika; 
Tájak: Alaszka, Amazonas-ﾏedeﾐIe, Aﾐdok, Aﾐtillák, AppalaIhe-heg┞ség ふAppalache), Atacama-
sivatag, Bahama-szigetek, Brazil-felföld, Floridai-félsziget ふFloridaぶ, Gröﾐlaﾐd, Gu┞anai-heg┞vidék, 
Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kaﾐadai-ősföld, Kordillerák, LaHrador-félszigetふLaHradorぶ, 
Me┝ikói-feﾐﾐsík, Mississippi-alföld, Mt. Pelée, Mouﾐt St. Heleﾐs, Paraﾐá-alföld, PopoIatépetl, Pré-
ri, Sziklás-heg┞ség, SzilíIium-völg┞; 
Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-teﾐger, La Plata, Me┝ikói-öHöl, Mississippi, Nag┞tavak 
(Erie-, Felső-, Huron-, Michigan-, Ontario-tóぶ, Niagara-vízesés, Paﾐaﾏa-Isatorﾐa, Paraﾐá,  
Szt. Lőrinc-fol┞ó; 
Országok: Aﾏerikai Eg┞esült Állaﾏok, Argeﾐtíﾐa, Bolívia, Chile, Brazília, Doﾏiﾐikai Köztársaság 
(Dominikaぶ, Kaﾐada, KuHa, Me┝ikó, NiIaragua, Paﾐaﾏa, Veﾐezuela; 
Városok: Atlaﾐta, Brazíliaváros, Bueﾐos Aires, CaraIas, ChiIago, Dallas, Havaﾐﾐa, Houstoﾐ, 
 Los Aﾐgeles, Me┝ikóváros, Moﾐtréal, Ne┘ Orleaﾐs, Ne┘ York, Ottawa, Rio de Janeiro, 
 San Francisco,  São Paulo, Seattle, Washiﾐgtoﾐ. 
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Teﾏatikai egység S)ABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET ヴ óra 

KERETTANTERVI 

JAVASLAT 

Az eg┞es koﾐtiﾐeﾐsek és hazáﾐk aktuális terﾏészeti-társadalﾏi-
gazdasági proHléﾏái. Példák g┞űjtése a társadalﾏi-gazdasági élet 
fejlesztéséről. A világgazdasági pólusok hel┞e és szerepe. 

 

(* A listáHa reﾐdezett  fogalﾏak a koráHHi évfol┞aﾏokﾐál ﾏár szerepeltek.) 

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN 

  

TOVÁBBHALADÁSI  
FELTÉTELEK,  

KÖVETELMÉNYEK A) 
ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 

 Öﾐállóaﾐ tudja eleﾏezﾐi a koﾐtiﾐeﾐsek gazdasági és tár-

sadalﾏi adottságait. Terﾏészetföldrajzi téﾐyeket, társa-

dalmi-gazdasági adatokat beﾏutató teﾏatikus térképek, 
adatsorok és diagraﾏok összehasoﾐlító logikai eleﾏzése. 
Aktuális Iikkek öﾐálló feldolgozása egyes régiók, országok 
probléﾏáiról. Az egyes régiók világgazdasági szerepéﾐek 
összehasoﾐlítása. A régiók változó szerepéﾐek jeleﾐtősé-
géﾐek ﾏagyarázata, az okok feltárása. 

 A taﾐuló legyeﾐ képes beﾏutatﾐi az eltérő társadalﾏi-
gazdasági fejlettségű területeket Európábaﾐ és hazáﾐk-

baﾐ, és tudja jelleﾏezﾐi a világ legjeleﾐtősebb országait, 
ország-Isoportjait és a világbaﾐ elfoglalt helyüket.  

 Legyeﾐ képes a koﾐtiﾐeﾐsek jelleﾏzésére és tudja eleﾏezﾐi 
hazáﾐk földrajzi helyzetét, terﾏészeti adottságait és a 
ﾏedeﾐIejelleg érvéﾐyesülését, valaﾏiﾐt legyeﾐ képes te-

ﾏatikus térképek összehasoﾐlító eleﾏzésével, koﾐtiﾐen-

sek, országok, régiók gazdasági külöﾐbségeiﾐek feltárásá-
ra.  

 Tudja eleﾏezﾐi hazáﾐk időjárását, éghajlatát, vízreﾐdszer-

ét ábrák segítségével. 
 Topográfiai követelﾏények 

TOVÁBBHALADÁSHOZ  

KÖTELE)Ő 

FOGALMAK* 

Eurázsia, Európa terﾏészeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, 

Mezo- és Új-Európa tájai, az éghajlat és ﾐövéﾐyzet, ill. a talajok 
összefüggése Európábaﾐ, az európai „kék-baﾐáﾐ”, róﾏai szerző-
dések, az EU bővülési folyaﾏata és iﾐtézﾏéﾐyei, ill. döﾐtési me-

chanizmusa, az EU versenytársai a világgazdaságbaﾐ; közép-

európai földrajzi helyzetüﾐk, ﾏedeﾐIejelleg, „távvezérelt” éghaj-

latuﾐk, Ieﾐtripetális vízhálózatuﾐk, terﾏészeti erőforrásaiﾐk, 
gazdasági-statisztikai régióiﾐk; koﾐtiﾐeﾐsek ﾐagyszerkezeti egy-

ségei, felszíﾐe és éghajlata, ill. vízrajza, koﾐtiﾐeﾐsek ﾏeghatáro-

zó országai, ill. országIsoportjai. 
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                                         . ÉVFOLYAM  
 

 

Éves óraszáﾏ: ンヱ óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 

 

A választott Kerettaﾐterv szaHadoﾐ tervezhető óraszáﾏáHól +ヱ órát hozzáreﾐdelve a ヱヲ. 
évfol┞aﾏ taﾐtervéhez, lehetőségüﾐk ﾐ┞ílik a földrajz taﾐításáﾐak elﾐ┞újtására. 
A taﾐaﾐ┞agtartalﾏak ﾐeﾏ új eleﾏek, koráHHaﾐ ﾏás koﾐte┝tusHaﾐ ﾏár előfordultak. 

A topográfiai g┞akorlatokra és a feladatﾏegoldásokra Hiztosított időkerettel a taﾐév közHeﾐi 
időhiáﾐ┞t koﾏpeﾐzáljuk. 
 

 

12. ÉVFOLYAM 

1.  A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése ふpróHa érettségivelぶ 10 

2. Európai Uﾐió 5 

3.  GloHális körﾐ┞ezeti proHléﾏák 5 

4.  A ﾏag┞arsághoz kötődő világörökségi hel┞szíﾐek 1 

5. Tájékozódás a földrajzi térHeﾐ és időHeﾐ 10 

 ヵ.ヱ. Száﾏolási feladatok (5) 

 ヵ.ヲ. Topográfiai g┞akorlatok (5) 

 Összeseﾐ 31* 

* Szabadoﾐ tervezhető óraszáﾏ terhére, taﾐaﾐyagok beeﾏelése ﾐélkül. 
 

Teﾏatikai egység 1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヱヰ óra 

CÉLOK 

Alapvetőeﾐ és haﾐgsúl┞osaﾐ írásHeli tesztekkel, vaktérképekkel és 
esszé jellegű kérdésekkel koﾏple┝eﾐ ﾏérﾐi a tárg┞i tudást és az ok-

okozati összefüggések feltárásáﾐak képességét. 

A földrajz taﾐulﾏáﾐ┞ok lezárásakéﾐt és a középsziﾐtű érettségire tör-

téﾐő felkészülés részekéﾐt is javasolt eg┞ próHa érettségi leHoﾐ┞olítá-
sa, a téﾐ┞leges érettségi vizsga leHoﾐ┞olítási reﾐdjéﾐek ﾏegfelelőeﾐ 
(feladatsor, reﾐdelkezésre álló idő, segédeszköz, értékelésぶ. 
A vizsgahel┞zettel való szeﾏHesülés, a körülﾏéﾐ┞ek ﾏegisﾏerése, a 
tudássziﾐt il┞eﾐ forﾏáHaﾐ való felﾏérése ﾐag┞Haﾐ hozzájárul a taﾐu-

lók Hizoﾐ┞talaﾐságáﾐak, feszültségéﾐek oldásáHaﾐ és a ﾏajdaﾐi vizsga 
sikerességéhez. 
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Teﾏatikai egység 2. AZ EURÓPAI UNIÓ 5 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Uﾐióról tagállaﾏai, a közösség ﾏűködéséﾐek alapvető 
eleﾏei, az eg┞es koﾐtiﾐeﾐsrészek terﾏészeti és társadalﾏi-gazdasági 
jelleﾏzői. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Az Európai Uﾐió kialakulása. 
Az eg┞üttﾏűködés kialakulását és 
elﾏél┞ítését segítő téﾐ┞ezők, az ágazati és 
regioﾐális eg┞üttﾏűködés területei és 
koﾐkrét példáiﾐak ﾏegﾐevezése.  
Az Európai Uﾐió ﾏiﾐt gazdasági erőtér 
elhel┞ezése a világgazdaságHaﾐ. 
A területi fejlettség külöﾐHség jelleﾏzői. 
ふkék Haﾐáﾐぶ 
Néﾏetország, FraﾐIiaország, a Beﾐelu┝ ál-

laﾏok és az Eg┞esült Királ┞ság gazdaságáﾐak 
szerepe az Európai Uﾐió gazdaságáHaﾐ.  
Az Uﾐió felépítése, szervei, székhelyei. 
Alapjogok. 

A területi fejlettség külöﾐHség jelleﾏzői, az 
eltérő gazdasági fejlettség okaiﾐak feltárása; 
a regioﾐális politika léﾐ┞egéﾐek ﾏegértése. 

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Európa a ヲヰ. század ﾏásodik feléHeﾐ, az 
Európai Uﾐió kialakulása, Szovjetuﾐió, szoIializﾏus. 
Teﾏatikai egység 3. GLOBÁLIS KÖRNYE)ETI PROBLÉMÁK 5 óra 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Üvegházhatás – gloHális felﾏelegedés –  

klíﾏaváltozás 

Ózoﾐ réteg elvékoﾐ┞odása 

Savas eső 

 

A körﾐ┞ezet- és a terﾏészetvédeleﾏ fel-

adatai. Az eg┞éﾐ társadalﾏi szerepvállalá-
sáﾐak lehetőségei, a tevékeﾐ┞ közreﾏűkö-
dés példáiﾐak Heﾏutatása. A hel┞i szerve-

ződések, illetve a regioﾐális és ﾐeﾏzetközi 
összefogás példái a körﾐ┞ezet védelﾏe és a 
feﾐﾐtarthatóság eléréséért.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: levegő összetétele, állaﾐdó-változó-erőseﾐ változó gázok; üvegházhatás, ÜHG ふCO2, 

CH4); Ózoﾐ keletkezése, tulajdoﾐságai, Hoﾏlása. A kéﾐ tulajdoﾐságai, felhaszﾐálá-
sa. Égése. Szﾏogok típusai. Savas eső hatása. 

Biológia: zuzﾏók, ﾏiﾐt iﾐdikátor ﾐövéﾐ┞ek, gloHális felﾏelegedés következﾏéﾐ┞ei 
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Teﾏatikai egység 4. VILÁGÖRÖKSÉGI HELYS)INEK ヱ óra 

Mag┞arországi világörökségi hel┞szíﾐek isﾏerete 

Teﾏatikai egység 5. TÁJÉKO)ÓDÁS A FÖLDRAJ)I TÉRBEN ÉS IDŐBEN ヱヰ  óra 

Ismeretek  

(tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Földrajzi hel┞ﾏeghatározás 

Isﾏerje a földrajzi fokhálózat jelleﾏzőit. 
Tudjoﾐ tájékozódﾐi, hel┞ﾏeghatározást végezﾐi földgöﾏb-

öﾐ és térképeﾐ. 

Topográfiai g┞akorlatok 

A topográfiai fogalﾏakkal kapIsolatHaﾐ elvárható tevékeﾐy-

ségek: 
 a taﾐuló tudja ﾏegfogalﾏazﾐi téﾐ┞leges és viszoﾐ┞lagos 

földrajzi hel┞zetüket, fekvésüket; 
 tudja ﾏegﾏutatﾐi azokat külöﾐHöző térképekeﾐ ふfalitér-

képeﾐ, atlaszban); 

 tudja felisﾏerﾐi és ﾏegﾐevezﾐi azokat koﾐtúrtérképeﾐ; 
 kapIsoljoﾐ földrajzi-körﾐ┞ezeti tartalﾏakat az eg┞es to-

pográfiai fogalﾏakhoz 

Tájékozódás a térképeﾐ, 
térképpel 

Alkalﾏazza a térkép jelei, szíﾐei és száﾏai által közölt iﾐfor-

ﾏáIiókat. Leg┞eﾐ képes távolságot ﾏérﾐi és ﾏeghatározﾐi 
eg┞eﾐes és görHe voﾐal ﾏeﾐtéﾐ külöﾐHöző eszközök segítsé-
gével. Tudja leolvasﾐi a téﾐ┞leges ﾏagasságot, kiszáﾏítaﾐi a 
viszoﾐ┞lagos ﾏagasságot térképek alapjáﾐ. 
Tudjoﾐ tájékozódﾐi, hel┞ﾏeghatározást végezﾐi földgöﾏHöﾐ 
és térképeﾐ. Haszﾐálja isﾏeretszerzésre a külöﾐHöző ﾏéret-

aráﾐ┞ú és tartalﾏú térképeket. 

Tájékozódás az időHeﾐ 

Alkalﾏazza az alapvető átváltásokat: 
ヱヵ hosszúsági fok = ヱ óra időkülöﾐHség = ヱ időzóﾐa 

ヱ hosszúsági fok = ヴ perI időkülöﾐHség 

Tudja kiszáﾏítaﾐi a hel┞i és a zóﾐaidőt. 
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KÖVETELMÉNYEK A 12. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taﾐulók leg┞eﾐek képesek a külöﾐHöző szeﾏpoﾐtHól elsajátított 
földrajzi ふáltaláﾐos és leíró terﾏészet-, illetve társadaloﾏ-, valamint 

gazdaságföldrajziぶ isﾏereteik sziﾐtetizálására. Reﾐdelkezzeﾐek valós 
képzetekkel a körﾐ┞ezeti eleﾏek ﾏéreteiről, a száﾏszerűeﾐ kifejezhető 
adatok és az időHeli változások ﾐag┞ságreﾐdjéről.  
Leg┞eﾐek képesek a térkép iﾐforﾏáIióforráskéﾐt törtéﾐő haszﾐálatára, a 
leolvasott adatok értelﾏezésére. Isﾏerjék fel a Világeg┞eteﾏ és a 
Napreﾐdszer felépítéséHeﾐ, a Hol┞gók ﾏozgásáHaﾐ ﾏegﾐ┞ilváﾐuló 
törvéﾐ┞szerűségeket.  
Tudjaﾐak tájékozódﾐi a földtörtéﾐeti időHeﾐ, isﾏerjék a koﾐtiﾐeﾐseket 
felépítő ﾐag┞szerkezeti eg┞ségek kialakulásáﾐak időHeli reﾐdjét, földrajzi 
elhel┞ezkedését.  
Leg┞eﾐek képesek ﾏegadott szeﾏpoﾐtok alapjáﾐ Heﾏutatﾐi az eg┞es 
geoszférák sajátosságait, jelleﾏző fol┞aﾏatait és azok összefüggéseit. 
Lássák He, hog┞ az eg┞es geoszférákat ért körﾐ┞ezeti károk hatása ﾏás 
szférákra is kiterjedhet. 
Leg┞eﾐek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásáHaﾐ ﾏegﾐ┞ilváﾐuló 
összefüggések és törvéﾐ┞szerűségek értelﾏezésére. 
Leg┞eﾐek képesek alapvető összefüggések és törvéﾐ┞szerűségek 
felisﾏerésére és ﾏegfogalﾏazására az egész Földre jelleﾏző társadalﾏi-
gazdasági fol┞aﾏatokkal kapIsolatosaﾐ.  
Tudják elhel┞ezﾐi az eg┞es országokat, országIsoportokat és 
iﾐtegráIiókat a világ társadalﾏi-gazdasági fol┞aﾏataiHaﾐ, tudják 
értelﾏezﾐi a világgazdaságHaﾐ Hetöltött szerepüket. 
Leg┞eﾐek képesek összevetﾐi és értékelﾐi az eg┞es térségek, illetve 
országok eltérő társadalﾏi-gazdasági adottságait és az adottságok 
jeleﾐtőségéﾐek időHeli változásait.  
Isﾏerjék a gloHalizáIió gazdasági és társadalﾏi hatását, értelﾏezzék 
elleﾐtﾏoﾐdásait.  
Isﾏerjék a ﾏoﾐetáris világ jelleﾏző fol┞aﾏatait, azok társadalﾏi-
gazdasági hatásait.  
Isﾏerjék hazáﾐk társadalﾏi-gazdasági fejlődéséﾐek jelleﾏzőit, a 
gazdasági fejlettség területi külöﾐHségeit és eﾐﾐek okait. 
Példákkal táﾏasszák alá Európai Uﾐió egészére kiterjedő, illetve a 

körﾐ┞ezető országokkal kialakult regioﾐális eg┞üttﾏűködések szerepét  
Tudják elhel┞ezﾐi hazáﾐkat a világgazdaság fol┞aﾏataiHaﾐ.  
Tudják példákkal Hizoﾐ┞ítaﾐi a társadalﾏi-gazdasági fol┞aﾏatok 
körﾐ┞ezetkárosító hatását, a lokális proHléﾏák gloHális következﾏéﾐ┞ek 
elvéﾐek érvéﾐ┞esülését. Isﾏerjék az egész Földüﾐket ériﾐtő gloHális 
társadalﾏi és gazdasági proHléﾏákat.  
Tudjaﾐak érvelﾐi a feﾐﾐtarthatóságot szeﾏ előtt tartó gazdaság, illetve 
gazdálkodás foﾐtossága ﾏellett.  
Isﾏerjék az eg┞éﾐ szerepét és lehetőségeit a körﾐ┞ezeti proHléﾏák 
ﾏérséklésHeﾐ, ﾐevezzék ﾏeg koﾐkrét példáit.  
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Leg┞eﾐek képesek terﾏészet-, illetve társadaloﾏ- és gazdaságföldrajzi 
ﾏegfig┞elések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  
Leg┞eﾐek képesek külöﾐHöző ﾐ┞oﾏtatott és elektroﾐikus 
iﾐforﾏáIióhordozókHól földrajzi tartalﾏú iﾐforﾏáIiók g┞űjtésére és 
feldolgozására, az iﾐforﾏáIiók összegzésére, a léﾐ┞eges eleﾏek 
kieﾏelésére. Eﾐﾐek soráﾐ alkalﾏazzák digitális isﾏereteiket.  
Leg┞eﾐek képesek véleﾏéﾐ┞üket a földrajzi goﾐdolkodásﾐak ﾏegfelelőeﾐ 
ﾏegfogalﾏazﾐi, logikusaﾐ érvelﾐi.  
Tudják alkalﾏazﾐi isﾏereteiket földrajzi tartalﾏú proHléﾏák ﾏegoldása 
soráﾐ a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ.  
Tudják földrajzi isﾏereteiket felhaszﾐálﾐi külöﾐHöző döﾐtéshel┞zetekHeﾐ.  
Legyenek képesek a társakkal való eg┞üttﾏűködésre a földrajzi-
körﾐ┞ezeti tartalﾏú feladatok ﾏegoldásakor.  
Alakuljoﾐ ki Heﾐﾐük az igéﾐ┞ arra, hog┞ későHHi életük fol┞aﾏáﾐ öﾐállóaﾐ 
g┞arapítsák továHH földrajzi isﾏereteiket. 
Leg┞eﾐek képesek topográfiai tudásuk alkalﾏazására ﾏás taﾐtárg┞ak 
taﾐulása soráﾐ, illetve a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ.  
Isﾏereteik alapjáﾐ Hiztoﾐsággal tájékozódjaﾐak a földrajzi térHeﾐ, illetve 
az azt ﾏegjeleﾐítő külöﾐHöző térképekeﾐ. Isﾏerjék a taﾐaﾐ┞agHaﾐ 
ﾏeghatározott topográfiai fogalﾏakhoz kapIsolódó tartalﾏakat. 
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TANTERVI SEGÉDLET A) ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ FELKÉS)ÍTÉSHE) 

 

AJÁNLOTT FŐ KÉPESSÉGFEJLES)TÉSI TERÜLETEK 

 

Ezzel a felkészítéssel reﾐdszerezhetjük a vizsga követelﾏéﾐ┞eit, ezáltal azt köﾐﾐ┞eHHeﾐ teljesíthetik ﾏég azok a 
taﾐulók is, akik ヱヱ. évfol┞aﾏoﾐ kezdték ﾏeg esti giﾏﾐáziuﾏi taﾐulﾏáﾐ┞aikat. 
 

A következő földrajzi-körﾐ┞ezeti koﾏpeteﾐIiák kialakítását és elﾏél┞ítését tartjuk szükségesﾐek:  
 földrajzi-körﾐ┞ezeti tartalﾏú iﾐforﾏáIióhordozók külöﾐHöző Iélokﾐak ﾏegfelelő kiválasztása és az in-

forﾏáIiók feldolgozása, értelﾏezése. 
 földrajzi-körﾐ┞ezeti isﾏeretek alkalﾏazása a ﾏiﾐdeﾐﾐapokHaﾐ tapasztalható terﾏészeti, társadalmi-

gazdasági és körﾐ┞ezeti jeleﾐségek, fol┞aﾏatok ﾏag┞arázatáHaﾐ, értelﾏezésében. 

 külöﾐHöző fajtájú térképekeﾐ közölt iﾐforﾏáIiók olvasása, értelﾏezése. 
 körvoﾐalas ふkoﾐtúrぶtérképi feladatok ﾏegoldása. 
 földrajzi-körﾐ┞ezeti tartalﾏú iﾐforﾏáIiókkal kapIsolatos eg┞szerű vázlatrajzok, fol┞aﾏatáHrák, ke-

resztﾏetszeti rajzok és térképvázlatok készítése. 
 földrajzi-körﾐ┞ezeti szeﾏlélet és goﾐdolkodásﾏód alkalﾏazása feladatﾏegoldások, szóHeli és írásHeli 

téﾏakifejtések soráﾐ. 
 eg┞szerű g┞akorlati és alapvető száﾏítási feladatok elvégzése, az eredﾏéﾐ┞ek értelmezése. 
 az isﾏeretaﾐ┞ag Helső összefüggéseiﾐek felisﾏerése, töHH téﾏakör isﾏeretaﾐ┞agáﾐak logikai össze-

kapIsolását igéﾐ┞lő összetett feladatok ﾏegoldása. 
 szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalﾏú téﾏákhoz kapIsolódóaﾐ. 

 
KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK A KÉPESSÉGFEJLES)TÉS ÉRDEKÉBEN 

 

1. 

A térképi áHrázolás. 
A térkép fajtái és al-
kalﾏazásuk lehetősé-
gei. 

 Példák g┞űjtése külöﾐHöző ﾏéretaráﾐ┞ú térképek felhaszﾐálási lehetőségeire.  Példák g┞űjtése külöﾐHöző IélHól készült térképekre, áHrázolási ﾏódjuk 
összehasoﾐlítása.KülöﾐHöző térképi kivágatok ふföldrajzi, teﾏatikus stH.ぶ iﾐfor-
ﾏáIiótartalﾏának olvasása, értelﾏezése. 

2. 
Térképolvasási g┞akor-
latok. 

 Eg┞szerű hel┞ﾏeghatározási, ﾏérési és száﾏolási feladatok végzése.  Metszet készítése sziﾐtvoﾐalas térkép alapjáﾐ. 

3. 
Térképpel kapIsolatos 
logikai feladatmegol-
dások. 

 Logikai térképolvasási feladatok g┞akorlása ふa felkészülés soráﾐ az eg┞es 
téﾏakörökhöz fol┞aﾏatosaﾐ kapIsolaﾐdókぶ.  KülöﾐHöző száﾏítási feladatok ふterület, távolság, ﾏagasságkülöﾐHségぶ 
gyakorlása. 

4. 
Térképhaszﾐálati g┞a-
korlatok. 

 A térképpel a valóságHaﾐ való eligazodással kapIsolatos feladatok megoldása. 

5. 
A légi- és az űrfelvéte-
lek felhaszﾐálásáﾐak 
lehetőségei. 

 Légi- és űrfelvételek azoﾐosítása térképvázlattal, térképpel, térképi iﾐforﾏáci-
ókkal.  Példák g┞űjtése a ﾏűholdfelvételek g┞akorlati haszﾐosításával kapIsolatban. 

6. 
A Naprendszer felépí-
tése és aﾐﾐak földi 
következﾏéﾐ┞ei.  

 Adatg┞űjtés a Isillagászat törtéﾐetéHől, a külöﾐféle világképek összevetése.  Példák g┞űjtése a ﾐaptevékeﾐ┞ségek földi hatásaira.Kiselőadás az üstökösök 
jelleﾏzőiről. 

7. 
A Naprendszer tagjai-
nak jellemzése. 

 Adatok, adatsorok összevetése, eleﾏzése a Hol┞gótípusok összehasoﾐlításá-
hoz, a hasoﾐlóságok és a külöﾐHségek ﾏegállapításához.   A Hold és a Föld fizikai jelleﾏzőiﾐek összehasoﾐlítása.  A nap- és holdfog┞atkozások Heﾏutatása ﾏegfig┞elési tapasztalatok és áHrák 
alapjáﾐ.   Mag┞arázórajz készítése a fog┞atkozások és a holdfázisok kialakulásáról.  Az Iﾐterﾐet és a CD-ROM-ok iﾐforﾏáIióforráskéﾐt való felhaszﾐálása. A 
téﾏakörhöz kapIsolódó friss hírek, iﾐforﾏáIiók értelﾏezése. 

8. A Föld és ﾏozgásai. 

 A látszólagos és a valós ﾏozgás értelﾏezése, összevetése a tapasztalatokkal.  A keriﾐgéssel és a forgással kapIsolatos áHrák értelﾏezése, összefüggések, 
következtetések levoﾐása azokHól. A keriﾐgés és a forgás fol┞aﾏatáﾐak, ﾐeve-
zetes időpoﾐtjaiﾐak és hel┞zeteinek modellezése.  A Nap delelési ﾏagasságáﾐak kiszáﾏításához kapIsolódó feladatok ﾏegoldá-
sa. 
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9. 
Az időszáﾏítás elvei és 
gyakorlata. 

 Az időszáﾏítás elvéﾐek ﾏag┞arázata és Heﾏutatása.  A ﾐaptárkészítés elvéﾐek Heﾏutatása.   Taﾐulói kiselőadás a ﾐaptártípusokról. 

10. 
Időszáﾏítással kapIso-
latos feladatmegoldá-
sok. 

 Hel┞i idővel és zóﾐaidővel kapIsolatos száﾏítási feladatok ﾏegoldása.  A dátuﾏválasztó voﾐal sajátosságaiﾐak alkalﾏazása feladatok ﾏegoldása 
soráﾐ. 

11.  
A földtörtéﾐeti idő-
száﾏítás. 

 Kiselőadás a földtörtéﾐeti korﾏeghatározás elveiről.  A földtörtéﾐet és a törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐ┞ek időtartaﾏHeli külöﾐHségeiﾐek 
érzékeltetése.  Eligazodás a földtörtéﾐet ﾐag┞ időeg┞ségeiHeﾐ ふidő, időszak, korぶ földtörtéﾐeti 
táHlázat felhaszﾐálásával. 

12. 
A földtörtéﾐet fő ese-
ﾏéﾐ┞ei által létreho-
zott képződﾏények. 

 Eligazodás a földtörtéﾐet időeg┞ségeiﾐek eseﾏéﾐ┞eiHeﾐ fol┞aﾏatáHrák 
felhasználásával.  A földtörtéﾐeti fol┞aﾏatok, eseﾏéﾐ┞ek időreﾐdHe állítása példák alapjáﾐ.  Példák g┞űjtése térkép segítségével az eg┞es idők és időszakok külöﾐHöző 
képződﾏéﾐ┞eire.  Az őskoﾐtiﾐeﾐsek ﾏozgásaiﾐak Heﾏutatása teﾏatikus térképek, fol┞aﾏatáb-
rák segítségével. 

13. 
A Föld és a kőzetHurok 
szerkezete.  
A kőzetlemezek. 

 Eg┞szerű vázlatrajz készítése a Föld és a kőzetHurok szerkezetéről.   A Föld Helső fizikai jelleﾏzőiﾐek Heﾏutatása adatsorok, áHrák segítségével.  A földﾏágﾐességﾐek a tájékozódásHaﾐ való g┞akorlati jeleﾐtőségéﾐek 
bemutatása.  A g┞akorlati példák felsorolása a geoterﾏikus gradieﾐs gazdasági jeleﾐtőségé-
re.  A kőzetleﾏezek felépítéséﾐek Heﾏutatása rajzokoﾐ.  A ﾐag┞ kőzetleﾏezek ﾏegﾐevezése és Isoportosítása térkép segítségével. 

14. 
A kőzetleﾏez-
ﾏozgások okai, típu-
sai, következﾏéﾐ┞ei. 

 Eg┞szerű vázlatrajzok készítése a kőzetleﾏezek ﾏozgástípusairól.  Kőzetleﾏez-ﾏozgásokkal kapIsolatos áHrák értelﾏezése.  A lemezmozgások típusaiﾐak és következﾏéﾐ┞eiﾐek összehasoﾐlítása. 

15. 
A vulkáﾐosság és a 
földrengés. 

 A kőzetleﾏez-ﾏozgások, a vulkáﾐosság és a földreﾐgés összefüggéseiﾐk 
bemutatása fol┞aﾏatáHrák segítségével.  A vulkáﾐ-típusok jelleﾏzése, előfordulásuk leolvasása a térképről.  A vulkáﾐosság és az érIképződés kapIsolatáﾐak Heﾏutatása áHra segítségével, 
földrajzi előfordulásaik ﾏegﾐevezése.  Példák felsorolása a vulkáﾐosság és a vulkáﾐi utóﾏűködés jeleﾐtőségére és 
gazdasági haszﾐosítására.  Kiselőadás a földreﾐgés ﾏéréséről és a kísérőjeleﾐségekről.  A téﾏához kapIsolódó aktuális hírek értelﾏezése. 

16. A heg┞ségképződés. 

 A heg┞ségképződési fol┞aﾏat szakaszaiﾐak rajzos áHrázolása és eleﾏzése.  Képi iﾐforﾏáIiók ふpl. videofilﾏ, száﾏítógépes ﾏodellekぶ felhaszﾐálása a 
heg┞ségképződés fol┞aﾏatával kapIsolatHaﾐ.  A kőzetleﾏez-ﾏozgás típusok és a heg┞ségképződés kapIsolatáﾐak Heﾏutatá-
sa koﾐkrét példákoﾐ.  A g┞űrt- és a röghegségek forﾏakiﾐIséﾐek összehasoﾐlítása képek, ábrák, 
ﾏodellek és leírások alapjáﾐ.  A heg┞ségek Isoportosítása szerkezetük, ﾏagasságuk és forﾏakiﾐIsük szerint.   A téﾏához kapIsolódó koﾐtúrtérképes feladatok ﾏegoldása a követelﾏéﾐyben 
felsorolt ﾐévaﾐ┞ag felhaszﾐálásával. 

17. 

A legg┞akoriHH ásvá-
ﾐ┞ok, kőzetek keletke-
zése és tulajdoﾐságaik.  
A haszﾐosítható ásvá-
nyi nyersanyagok. 

 A kőzetek aﾐ┞agaiﾐak körforgását Hizoﾐ┞ító áHra eleﾏzése.  A kéregszerkezet és az ásváﾐ┞kiﾐIsek előfordulása közötti kapIsolat Hizoﾐ┞ítá-
sa teﾏatikus térkép segítségével.Az ásváﾐ┞ok és a kőzetek felhaszﾐálási lehe-
tőségeiﾐek Heﾏutatása példák alapjáﾐ.Az ásváﾐ┞ok és a kőzetek előfordulásá-
val kapcsolatos koﾐtúrtérképes feladatok ﾏegoldása. 

18. 
Kőzetfelisﾏerési g┞a-
korlatok. 

 Ásváﾐ┞ok és kőzetek felisﾏerése, jelleﾏzése.   Ásváﾐ┞ok és kőzetek Isoportosítása keletkezésük szerint.  Kőzetek eg┞szerű vizsgálata. 

19. 

A Föld ﾐag┞szerkezeti 
egységei, és eltérő 
szerepük a földrajzi 
folyamatokban, jelen-
ségekben. 

 A ﾐag┞szerkezetei eg┞ségek felisﾏerése teﾏatikus térképekeﾐ, elhel┞ezésük 
koﾐtúrtérképeﾐ.  A ﾐag┞szerkezeti eg┞ségek típusaiﾐak és forﾏáiﾐak felisﾏerése, valamint 
jelleﾏzése képek, áHrák alapjáﾐ.  A ﾐag┞szerkezeti eg┞ségek földtörtéﾐeti átalakulásáﾐak Heﾏutatása példákoﾐ.  A ﾐévaﾐ┞agHaﾐ szereplő példák Isoportosítása a ﾐag┞szerkezeti eg┞ségekhez 
való tartozásuk alapjáﾐ.   Az eg┞es ﾐag┞szerkezeti eg┞ségek gazdasági jeleﾐtőségéﾐek Heﾏutatása. 
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20. 
A Földfelszíﾐ forﾏáló-
dása a Helső és a külső 
erők ﾏuﾐkája soráﾐ. 

 A felszíﾐforﾏák felisﾏerése képekeﾐ, áHrákoﾐ, ﾏodelleken.  Példák g┞űjtése az eg┞es földrajzi övezetekHeﾐ jelleﾏző felszíﾐforﾏálódásra.  Példák Heﾏutatása a felszíﾐforﾏákra a koﾐtiﾐeﾐsek és hazáﾐk területéről 
térképek, térképvázlatok felhaszﾐálásával.  Felszíﾐforﾏák ﾏodellezése terepasztaloﾐ.   Tájleírás készítése külöﾐHöző felszíﾐforﾏájú tájakról képi iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ. 

21. 
A kőzetHurokkal kap-
csolatos folyaﾏatok és 
összefüggések. 

 Az isﾏeretek reﾐdszerezését, az összefüggések Hizoﾐ┞ítását igéﾐ┞lő feladatok 
ﾏegoldása.  Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és koﾐtúrtérképes feladatok ﾏegoldá-
sa.  Képi iﾐforﾏáIiók ふpl. videofilﾏ, diakép, CD-ROM, Internet) elemzése. 

22. 
A légkör aﾐ┞aga és 
szerkezete.  

 A légkör aﾐ┞agi összetételét és aﾐﾐak változását Heﾏutató adatsorok 
összehasoﾐlító eleﾏzése.  A légkör szerkezeti felépítését Heﾏutató áHra elemzése.  A légszeﾐﾐ┞ezés és következﾏéﾐ┞eiﾐek Heﾏutatása szeﾏelvéﾐ┞ek segítségé-
vel.   Kiselőadás az ózoﾐréteg kialakulásáról, veszél┞eztetettségéről és aﾐﾐak földi 
következﾏéﾐ┞eiről. 

23. 

A levegő felﾏelegedé-
se és kapIsolata a 
társadalmi-gazdasági 
élettel. 

 Vázlatrajz készítése a levegő felﾏelegedéséről, az azt ﾏódosító téﾐ┞ezőkről, az 
üvegházhatásról és a levegő lehűléséről.  Középhőﾏérséklet- és hőiﾐgadozás Heﾏutatására száﾏítási feladatok végzése.  Hőﾏérsékleti adatok grafikus áHrázolása.  Hőﾏérsékleti térképek összehasoﾐlító eleﾏzése.  A hőﾏérséklet gazdaságot Hefol┞ásoló szerepével kapcsolatos tematikus 
térképek ふpl. ﾐapféﾐ┞tartaﾏ, hőösszeg, teﾐ┞észidőszakぶ elemzése. 

24. 
A légﾐ┞oﾏás és a szél. 
Hatásuk a mindennapi 
életre. 

 A hőﾏérséklet, a légﾐ┞oﾏás és a szél összefüggéseiﾐek Hizoﾐ┞ítása.  A Iikloﾐ és az aﾐtiIikloﾐ, valaﾏiﾐt a hideg- és a ﾏelegfroﾐt kialakulásáﾐak 
rajzos ﾏag┞arázata, az időjárás alakításáHaﾐ Hetöltött szerepük Heﾏutatása.  IzoHártérképek összehasoﾐlító eleﾏzése.   Légﾐ┞oﾏásadatok grafikus áHrázolása.   Légﾐ┞oﾏás- és széltérképek összehasoﾐlító eleﾏzése.  Kiselőadás a ﾐevezetes hel┞i szelekről és hatásaikról.  IﾐforﾏáIió g┞űjtése a szél okozta károkról.  A szél által kialakított forﾏák felisﾏerése képekeﾐ, áHrákon. 

25. 
Az általáﾐos légkörzés.  
A szélreﾐdszerek. 

 Az általáﾐos légkörzés reﾐdszeréﾐek Heﾏutatása eg┞szerű áHra rajzolásával.  Az állaﾐdó szélreﾐdszerek jelleﾏzőiﾐek összehasonlítása.  A ﾏérsékelt és a forró övezeti ﾏoﾐszuﾐszél kialakulásáﾐak és következﾏényé-
ﾐek ﾏag┞arázata áHra alapjáﾐ.   Mag┞arázó rajz készítése a ﾏoﾐszuﾐ szélreﾐdszerekről. 

26. 

A Isapadékképződés 
folyaﾏata és a Isapa-
dékfajták.  
A Isapadék kapIsolata 
a ﾏiﾐdeﾐﾐapi élettel. 

 A felhő- és a Isapadékképződés fol┞aﾏatáﾐak Heﾏutatása áHrák segítségével.  Kiselőadás a felhőtípusokról és azok időjárással való kapcsolatairól.  Csapadékadatok grafikus áHrázolása, Isapadéktérképek összehasoﾐlító 
eleﾏzése.  A vízgőztartaloﾏﾏal kapIsolatos száﾏítási feladatok ﾏegoldása.  Példák g┞űjtése a Isapadék és a ﾏezőgazdasági terﾏelés összefüggéseire, a 
Isapadék felszíﾐforﾏáló hatásaira. 

27. 
Az időjárás és az  
éghajlat. 

 Éghajlattal kapIsolatos térképek összehasoﾐlító eleﾏzése.  Éghajlati diagraﾏ szerkesztése adatok alapjáﾐ.   Légköri képződﾏéﾐ┞ek felisﾏerése időjárási térképekeﾐ és ﾏűholdfelvételeken.  Időjárási-térkép eleﾏzése.Időjárás-jeleﾐtés értelﾏezése, eg┞szerű progﾐózis 
készítése.Az időjárás-jeleﾐtés és az előrejelzés gazdasági jeleﾐtőségéﾐek Hizo-
ﾐ┞ítása.Példák g┞űjtése a társadalﾏi eredetű éghajlatváltozások okaira és 
következﾏéﾐ┞eire. 

28. 
A világteﾐger jellem-
zői, haszﾐosítása. 

 A sótartaloﾏ változásaiﾐak Heﾏutatása eg┞ hosszúsági kör ﾏeﾐtéﾐ a 
Hefol┞ásoló téﾐ┞ezőkkel összefüggésben.  A teﾐgeráraﾏlási reﾐdszerek kialakulásáﾐak ﾏag┞arázata térképvázlat 
segítségével. A légkörzési és a vízkörzési reﾐdszer kapIsolatáﾐak Heﾏutatása.  A teﾐgeráraﾏlások éghajlat-ﾏódosító hatásáﾐak Hizoﾐ┞ítása teﾏatikus 
térképek és éghajlati diagraﾏok alapjáﾐ.  A teﾐgerjárás kialakulásáﾐak ﾏag┞arázata fol┞aﾏatáHra segítségével.  Példák g┞űjtése a teﾐgerjárás terﾏészeti és társadalﾏi-gazdasági következ-
ﾏéﾐ┞eire.A teﾐger által kialakított felszíﾐforﾏák felisﾏerése képekeﾐ, áHrá-
kon.   A világteﾐger gazdasági haszﾐosítási lehetőségeiﾐek Heﾏutatása példák 
alapjáﾐ. 
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29. 
A felszíﾐi vizek és kap-
Isolatuk a társadalﾏi-
gazdasági élettel. 

 A tóképződés típusaiﾐak Heﾏutatása koﾐkrét példákon.  A tópusztulás szakaszaiﾐak felisﾏerése képekeﾐ, ábrákoﾐ.Vita a ﾏesterséges 
tavak kialakításáﾐak körﾐ┞ezeti következﾏéﾐ┞eiről.   Vízállás-jeleﾐtés értelﾏezése.A fol┞ó ﾏuﾐkavégző képességéﾐek Heﾏutatása a 
földrajzi fekvéssel, a doﾏHorzattal és az éghajlattal való összefüggésHeﾐ pél-
dák, áHrák és képek segítségével.A fol┞ók által kialakított felszíﾐforﾏák felis-
ﾏerése képekeﾐ, áHrákon.  Eg┞szerű vízhozaﾏ-száﾏítási feladatok ﾏegoldása.  A felszíﾐi vizek gazdasági haszﾐosítási lehetőségeiﾐek Heﾏutatása példák 
alapjáﾐ.  Koﾐtúrtérképes feladatok ﾏegoldása a vízrajzi ﾐévaﾐ┞ag felhaszﾐálásával. 

30. 

A felszíﾐ alatti vizek és 
kapIsolatuk a társa-
dalmi gazdasági élet-
tel. 

 A felszíﾐ alatti vizek külöﾐHöző szeﾏpoﾐtú reﾐdszerezése és jelleﾏzése. A 
felszíﾐ alatti vizek kialakulása és a földtaﾐi szerkezet, a kőzetﾏiﾐőség össze-
függéséﾐek Heﾏutatása.  Karsztforﾏák felisﾏerése és ﾏegﾐevezése képekeﾐ, áHrákoﾐ, ﾏetszetrajzon.  Eg┞szerű ﾏetszetrajz készítése a karsztforﾏák Heﾏutatására.  A körﾐ┞ezeti téﾐ┞ezők és a karsztosodás kapIsolatáﾐak igazolása.  Példák g┞űjtése a felszíﾐ alatti vizek haszﾐosításáról.  

31. 
A koﾏple┝ vízgazdál-
kodás. A vízvédeleﾏ. 

 Szeﾏelvéﾐ┞ek, adatok, aktualitás hírek értelﾏezése a téﾏához kapIsolódóaﾐ.  Az árvíz- és a Helvízvédeleﾏ feladataiﾐak Heﾏutatása hazai példákon.  Az eﾏHeri tevékeﾐ┞ségek hatásáﾐak Heﾏutatása a felszíﾐi és felszíﾐ alatti vizek 
ﾏiﾐőségére.   A vízvédeleﾏ és a vízzel való takarékosság szükségességéﾐek Hizoﾐ┞ítása 
szeﾏelvéﾐ┞ek, adatok, diagraﾏok alapjáﾐ.  Vita a vízerőﾏűvek építéséﾐek előﾐ┞eiről és hátráﾐ┞airól.   Példák g┞űjtése a vízreﾐdszerekHe való eﾏHeri Heavatkozás hatásaira. 

32. 

A talaj és jeleﾐtősége 
az élelﾏiszerterﾏelés-
ben.  
A talaj veszél┞eztetett-
sége. 

 Az éghajlat talajképződésHeﾐ való ﾏeghatározó szerepéﾐek Hizoﾐ┞ítása.  A talajtípusok területi elhel┞ezkedéséﾐek Heﾏutatása teﾏatikus térkép 
alapjáﾐ, a zoﾐális és azoﾐális talajok ﾏegkülöﾐHöztetése.   A külöﾐHöző talajtípusok szerkezetéﾐek jelleﾏzése talajszelvéﾐ┞ segítségével.  A talaj gazdasági jeleﾐtőségéﾐek Hizoﾐ┞ítása.  A talajpusztulás előidézőiﾐek és a talajvédeleﾏ ﾏódjaiﾐak Heﾏutatása koﾐkrét 
példákoﾐ. 

33. 

A levegő-, a víz- és a 
talajburokkal kapcso-
latos folyamatok, ösz-
szefüggések. 

 A levegő-, a víz- és a talajHurok összefüggésreﾐdszeréﾐek Hizoﾐ┞ítása áHrák 
segítségével.Az isﾏeretek reﾐdszerezését, az összefüggések Hizoﾐ┞ítását igéﾐ┞lő 
feladatok ﾏegoldása.Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és koﾐtúrtérképes 
feladatok megoldása.  Képi iﾐforﾏáIiók ふvideofilﾏ, diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok 
elemzése.Időjárás-jeleﾐtés, időjárási térkép értelﾏezése.  Teﾏatikus térképek logikai olvasása. 

34. 
A légkör és a víz föld-
rajzával kapIsolatos 
száﾏítási feladatok. 

 A levegő felﾏelegedésével és lehűlésével, a vízgőztartaloﾏ változásával, a 
vízhozaﾏﾏal kapIsolatos száﾏítási feladatok ﾏegoldása.   Diagraﾏok szerkesztése adatokHól.  Klíﾏadiagraﾏok felisﾏerése és összehasoﾐlító eleﾏzése. 

35. 

Az eg┞es geoszférákkal 
kapIsolatos körﾐ┞ezeti 
proHléﾏák kapIsola-
tai. 

 Aktualitás eseﾏéﾐ┞ek, hírek ﾏegvitatása a levegő-, a víz- és a talajHurok 
körﾐ┞ezeti proHléﾏáiról.A geoszférák közötti kapIsolatok Heﾏutatása.  Képi iﾐforﾏáIiók ふpl. videofilﾏ, diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok 
elemzése.A téﾏához kapIsolódó szövegértési és szövegalkotási feladatok ﾏeg-
oldása. 

36. 

A szoláris és a valós 
éghajlati övezetek.  
A vízsziﾐtes földrajzi 
övezetesség. 

 A szoláris éghajlati övezetek Heﾏutatása eg┞szerű ﾏag┞arázó áHráﾐ.   A szoláris és a valós éghajlati övezetek elhel┞ezkedéséﾐek összevetése a 
ﾏódosító téﾐ┞ezők Heﾏutatásával.  A vízsziﾐtes földrajzi övezetesség reﾐdszeréﾐek, eleﾏei eg┞ﾏásra épülésének 
értelﾏezése teﾏatikus térkép vag┞ áHra alapjáﾐ. 

37. 
A forró övezet földrajzi 
jelleﾏzése, körﾐ┞ezeti 
proHléﾏái. 

 Éghajlati diagraﾏok felisﾏerése, összehasoﾐlító eleﾏzése.  A forró övezetHeﾐ érvéﾐ┞esülő földrajzi-körﾐ┞ezeti törvéﾐ┞szerűségek Heﾏutatá-
sa.Az övezetet Heﾏutató koﾏple┝ szelvéﾐ┞ eleﾏzése.Az övezet és az övek/vidék 
jellegzetességeiﾐek felisﾏerése és Hizoﾐ┞ítása teﾏatikus térképek, képek, sze-
ﾏelvéﾐ┞ek alapjáﾐ.   Tájleírás készítése a forró övezet tipikus tájairól.  A forró övezetHeﾐ jelleﾏző életﾏódok Heﾏutatása.  A forró övezeti gazdálkodás jellegzetes ﾏódjaiﾐak és terﾏékeiﾐek Heﾏutatása.  Kiselőadás az övezet körﾐ┞ezeti proHléﾏáiról és azok ﾏegoldási lehetőségeiről. 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FÖLDRAJZ 

 53 

38. 

A ﾏérsékelt övezet,  
valamint a meleg- és a 
hideg ﾏérsékelt öv 
földrajzi jelleﾏzése, 
körﾐ┞ezeti proHléﾏái. 

 Éghajlati diagraﾏok felisﾏerése, összehasoﾐlító eleﾏzése.  A ﾏérsékelt övezetHeﾐ érvéﾐ┞esülő földrajzi-körﾐ┞ezeti törvéﾐ┞szerűségek 
bemutatása.Az övezet és az övek/területek jellegzetességeiﾐek felisﾏerése és 
bemutatása térképek, képek, szeﾏelvéﾐ┞ek alapjáﾐ. A ﾏediterráﾐ és a ﾏérsékelt 
övezeti ﾏoﾐszuﾐtáj összehasoﾐlítása.Tájleírás készítése a ﾏérsékelt övezet tipi-
kus tájairól.A ﾏérsékelt övezetHeﾐ jelleﾏző életﾏódok Heﾏutatása.  A gazdálkodás jellegzetes ﾏódjaiﾐak Heﾏutatása, terﾏéklista összeállítása.  Kiselőadás az övek körﾐ┞ezeti proHléﾏáiról és azok ﾏegoldási lehetőségeiről. 

39. 

A ﾏérsékelt övezet 
valódi ﾏérsékelt övé-
ﾐek földrajzi jelleﾏzé-
se, körﾐ┞ezeti proHlé-
ﾏái. 

 Az övHeﾐ érvéﾐ┞esülő törvéﾐ┞szerűségek Heﾏutatása.  Éghajlati diagraﾏok felisﾏerése és összehasoﾐlító elemzése.  A koﾐtiﾐeﾐtalitás N┞-K-i változásáﾐak Hizoﾐ┞ítása Eurázsiában diagramok, 
keresztﾏetszeti áHrák összehasoﾐlításával.  Az öv eg┞es területi jellegzetességeiﾐek felisﾏerése és Hizoﾐ┞ítása teﾏatikus 
térképek, képek, szeﾏelvéﾐ┞ek alapjáﾐ.   Tájleírás és az életﾏód Heﾏutatása a tipikus tájakról.  A gazdálkodás övHeﾐ jellegzetes ﾏódjaiﾐak Heﾏutatása.  Az övre jelleﾏző terﾏékek listájáﾐak összeállítása.  Kiselőadás az öv körﾐ┞ezeti proHléﾏáiról, a lehetséges ﾏegoldásokról. 

40. 
A hideg övezet földraj-
zi jelleﾏzése, körﾐ┞e-
zeti proHléﾏái. 

 Mag┞arázó rajz készítése a ﾐappalok és az éjszakák időtartaﾏáﾐak a földrajzi 
szélességtől függő változásáról.  Éghajlati diagraﾏok felisﾏerése, összehasoﾐlító eleﾏzése.  A hideg övezetHeﾐ érvéﾐ┞esülő földrajzi-körﾐ┞ezeti törvéﾐ┞szerűségek Heﾏutatá-
sa.Az övezet és övei jellegzetességeiﾐek felisﾏerése és Hizoﾐ┞ítása tematikus 
térképek, képek, szeﾏelvéﾐ┞ek alapjáﾐ.   Tájleírás készítése a hideg övezet tipikus tájairól.  A hideg övezetHeﾐ jelleﾏző életﾏódok Heﾏutatása.  A hideg övezeti gazdálkodás jellegzetes ﾏódjaiﾐak és terﾏékeiﾐek Heﾏutatása.  Kiselőadás a gazdálkodás kiterjesztéséﾐek várható körﾐ┞ezeti következﾏéﾐ┞eiről 
és azok ﾏegoldási lehetőségeiről. 

41. 
A vízsziﾐtes és a függő-
leges övezetesség 
kapcsolata. 

 A vízsziﾐtes és a függőleges övezetesség reﾐdszeréﾐek összehasoﾐlítása.  A forró és a ﾏérsékelt övezet függőleges övezetességéﾐek összevetése kereszt-
ﾏetszeti áHrák segítségével.  A függőleges övezetességet Heﾏutató keresztﾏetszeti rajz készítése.  A függőleges övezetességgel kapIsolatos képek, áHrák, szövegek eleﾏzése, 
értelﾏezése.  A vízsziﾐtes és a függőleges övezetességgel összefüggő ﾐövéﾐ┞terﾏesztés 
összehasoﾐlítása. 

42. 
Az általáﾐos terﾏé-
szetföldrajzi isﾏeretek 
összefoglalása. 

 A kőzetHurok, a levegő-, a víz- és a talajHurok összefüggés-reﾐdszeréﾐek 
Hizoﾐ┞ítása áHrák segítségével.  Az isﾏeretek reﾐdszerezését, az összefüggések Hizoﾐ┞ítását igéﾐ┞lő feladatok 
ﾏegoldása.  Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és koﾐtúrtérképes feladatok megoldása.  Képi iﾐforﾏáIiók ふpl. videofilﾏ, diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok 
elemzése.  Az isﾏeretek és képességek elleﾐőrzésére alkalﾏas feladatsorok ﾏegoldása. 

43. 

Koﾐtiﾐeﾐsek és koﾐti-
ﾐeﾐsrészek jelleﾏzé-
séﾐek ﾏódszerei és 
szempontjai. 

 A koﾐtiﾐeﾐsek és tájaik terﾏészetföldrajzi jelleﾏzése, hasoﾐlóságok és külöﾐHsé-
gek kieﾏelése.  Teﾏatikus térképek, képek elemzése.  Társadalﾏi, gazdasági adottságaik összehasoﾐlító értékelése teﾏatikus 
térképek, adatsorok alapjáﾐ.   A körﾐ┞ezeti állapot összehasoﾐlítása teﾏatikus térképek, szeﾏelvéﾐ┞ek, 
aktualitások alapjáﾐ.  Koﾐtúrtérképes feladatok ﾏegoldása. 

44. 

OrszágIsoportok és 
országok jelleﾏzésé-
ﾐek és összehasoﾐlítá-
sáﾐak szeﾏpoﾐtjai. 

 OrszágIsoportok és országok terﾏészetföldrajzi jelleﾏzése, hasoﾐlóságok és 
külöﾐHségek kieﾏelése.  Társadalﾏi, gazdasági adottságaik összehasoﾐlító értékelése teﾏatikus 
térképek, adatsorok és képek alapjáﾐ.   A körﾐ┞ezeti állapot összehasoﾐlítása teﾏatikus térképek, szeﾏelvéﾐ┞ek, aktuális 
hírek alapjáﾐ.  Koﾐtúrtérképes feladatok ﾏegoldása. 

45. 

A gazdasági hel┞zet 
értékelésére alkalﾏas 
ﾏutatók, jelleﾏszá-
mok. 

 A GDP, a GNP és az életﾏiﾐőségre voﾐatkozó adatok g┞űjtése, összehasoﾐlítása, 
áHrázolása.  Törtéﾐeti változások, teﾐdeﾐIiák ﾏegfogalﾏazása az adatok összevetésével.  
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46. 
Afrika tipikus tájaiﾐak 
földrajzi és gazdasági 
jelleﾏzői. 

 Afrika tájaﾐkéﾐt eltérő terﾏészeti erőforrásaiﾐak és gazdasági életének 
értékelése teﾏatikus térképek alapjáﾐ.  Afrika tipikus tájaiﾐak és lakói életﾏódjáﾐak Heﾏutatása képeleﾏzéssel.  Az afrikai földrajzi övezetesség Heﾏutatása képek, leírások és teﾏatikus 
térképek segítségével.  Vita a társadalﾏi-gazdasági elﾏaradottság okairól és ﾏegoldási lehetőségeiről.  Afrika doﾏHorzati, vízrajzi topográfiai fogalﾏaiﾐak, gazdasági közpoﾐtjainak 
leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtérképHe. 

47. 

Ausztrália gazdasági 
életéﾐek kialakulása,  
és szerepe a világgaz-
daságHaﾐ. 

 Az ausztráliai terﾏészeti adottságok összefüggéseiﾐek Heﾏutatása teﾏatikus 
térképek segítségével, az összefüggéseket érzékeltető vázlat készítése.  Ausztrália világgazdasági szerepéﾐek értékelése statisztikai adatok alapjáﾐ. 

48. 
 

Aﾏerika általáﾐos 
terﾏészetföldrajzi 
képe, kialakulásáﾐak 
értelﾏezése. 

 Észak- és Dél-Aﾏerika tipikus tájaiﾐak Heﾏutatása áHra- és képeleﾏzés alapjáﾐ.  A dél-aﾏerikai és az afrikai földrajzi övezetesség összehasoﾐlítása áHrák és 
leírások alapjáﾐ.  Teﾏatikus térképeleﾏzés Észak-, Közép- és Dél-Aﾏerika terﾏészeti adottságai-
ﾐak, erőforrásaiﾐak Heﾏutatására.  Aﾏerika doﾏHorzati és vízrajzi topográfiai fogalﾏaiﾐak leolvasása a térképről, 
Hejelölésük koﾐtúrtérképbe. 

49. 

Aﾏerika általáﾐos 
társadaloﾏföldrajzi, 
gazdasági képe, szere-
pe a világHaﾐ. 

 A koﾐtiﾐeﾐs gazdasági szerkezetéﾐek, a világgazdaságHaﾐ elfoglalt hel┞éﾐek 
Heﾏutatása diagraﾏ- és adateleﾏzéssel.  ÁHra vag┞ vázlat készítése a ﾐépesség városokHa áraﾏlása okaiﾐak Heﾏutatásá-
ra.  Aﾏerika gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtér-
képbe. 

50. 

Az Aﾏerikai Eg┞esült 
Államok szerepe a 
világgazdaságHaﾐ. 
Az USA ﾐag┞ gazdasági 
körzeteiﾐek fejlődése. 

 Az USA gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtér-
képbe.  Összehasoﾐlító adat- és áHraeleﾏzés ふaz USA világgazdaságHaﾐ elfoglalt 
hel┞e, a ﾐag┞ gazdasági körzetek fejlődéséﾐek teﾐdenIiáiぶ.   Az USA ﾏezőgazdasága övezetességéﾐek és az eg┞es gazdasági körzetek 
jelleﾏzőiﾐek Heﾏutatása teﾏatikus térképelemzéssel. 

51. 
Me┝ikó és Brazília  
földrajzi jelleﾏzői. 

 Me┝ikó társadalﾏi-gazdasági élete jelleﾏzőiﾐek Heﾏutatása teﾏatikus 
térképek, adatok felhaszﾐálásával.  A fejlődő országok városiasodásáﾐak jelleﾏzése áHraeleﾏzéssel és Iikkfeldol-
gozással.  Brazília területi gazdasági külöﾐHségeiﾐek Heﾏutatása vázlatkészítéssel. 

52. 

Ázsia általáﾐos terﾏé-
szetföldrajzi jelleﾏzői, 
azok okai és következ-
ﾏéﾐ┞ei. 

 Ázsia geológiai szerkezetéﾐek és az ásváﾐ┞kiﾐIs-előfordulások kapcsolatáﾐak 
Heﾏutatása földtaﾐi térkép eleﾏzésével.  Az ázsiai földrajzi övezetesség Hizoﾐ┞ítása teﾏatikus térképelemzéssel.  Ázsia doﾏHorzati, vízrajzi topográfiai fogalﾏaiﾐak leolvasása a térképről, 
Hejelölésük koﾐtúrtérképbe. 

53. 

Ázsia általáﾐos 
társadaloﾏföldrajzi 
jellemzői, azok okai és 
következﾏéﾐ┞ei. 

 A vallás szerepéﾐek Heﾏutatása szövegfeldolgozással.  A ﾐépességroHHaﾐás, a ﾐépességszáﾏ-progﾐózisok eleﾏzése statisztikai 
adatok segítségével.   Az ázsiai élelﾏezési proHléﾏák okaiﾐak és következﾏéﾐ┞einek bemutatása 
forrás- és áHraeleﾏzéssel.  Ázsia gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtér-
képHe. 

54. 

Ázsia tipikus tájaiﾐak 
jellemzői és szerepük  
a társadalﾏi-gazdasági 
életben. 

 ÁHra- és képeleﾏzés Ázsia tipikus tájaiﾐak jellemzésére.  Séﾏa készítése a tipikus tájak jellegzetességeiﾐek Heﾏutatására. 

55. 

A terﾏészetföldrajzi 
körﾐ┞ezet és a társa-
dalmi hagyományok 
szerepe Iﾐdia földrajzi 
jelleﾏzőiﾐek kialakulá-
sában. 

 Adatsorok eleﾏzése ふpl. ﾐépesedési fol┞aﾏat és élelﾏezési gondok).  Képfelisﾏerés Iﾐdia földrajzi jelleﾏzőivel kapIsolatHaﾐ.  A külföldi tőke szerepéﾐek Heﾏutatása Iﾐdia társadalﾏi-gazdasági életében 
forrásfeldolgozás alapjáﾐ.  Vázlatkészítés a társadalﾏi-gazdasági összefüggések érzékeltetésére.  Iﾐdia gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtér-
képbe. 

56. 

A társadalﾏi-
gazdasági fejlődés 
feltételei, útja és kö-
vetkezﾏéﾐ┞ei Kíﾐában. 

 Az ország világgazdasági jeleﾐtőségéﾐek Heﾏutatása adatok, diagraﾏok és 
szöveges források alapjáﾐ.  A kíﾐai társadalﾏi-gazdasági fejlődés sajátos voﾐásaiﾐak Heﾏutatása 
szöveges források alapjáﾐ.  Kíﾐa gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtér-
képbe. 
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57. 

Japáﾐ szerepe a világ 
és a térség társadalmi-
gazdasági fejlődésé-
Heﾐ. A gazdasági élet 
fejlettségéﾐek okai. 

 A japáﾐ társadalﾏi-gazdasági fejlődés sajátos voﾐásaiﾐak Heﾏutatása 
szeﾏelvéﾐ┞-feldolgozás alapjáﾐ.  Érvek g┞űjtése állítások Hizoﾐ┞ítására ふpl. a japáﾐ gazdaság szerepe a 
világgazdaságHaﾐ és a világkereskedeleﾏHeﾐぶ külöﾐHöző forrásokHól.  Japáﾐ gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtér-
képbe. 

58. 

Délkelet-Ázsia iparoso-
dott és iparosodó or-
szágaiﾐak fejlődési 
útja. 

 IﾐforﾏáIióg┞űjtés köﾐ┞vtári, iﾐterﾐetes forrásokHól: a térség sajátos gazdasági 
fejlődéséﾐek ﾏegisﾏerése esetleírások alapjáﾐ. Esszé készítése a téﾏáHól.  Diagraﾏok és adatsorok eleﾏzése ふa térség szerepe a világgazdaságban). 

59. 

Nyugat-Ázsia és az 
araH világ szerepe a 
világ társadalmi-
gazdasági életéHeﾐ, 
országaiﾐak közös és 
eg┞edi voﾐásai. 

 A kőolajgazdagság világgazdasági jeleﾐtőségéﾐek Heﾏutatása adatok és 
diagraﾏok alapjáﾐ.  Eseteleﾏzések ふa kőolaj szerepéﾐek Heﾏutatása a térség országainak 
gazdaságáHaﾐ és társadalﾏi életéHeﾐぶ.  A Hizoﾐ┞ítás ﾏódszere ふa térség geopolitikai foﾐtosságaぶ.  Nyugat-Ázsia doﾏHorzati, vízrajzi topográfiai fogalﾏaiﾐak, gazdasági 
közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtérképHe. 

60. 

Topográfiai g┞akorla-
tok a földrészekkel és 
országaikkal kapcso-
latban. 

 Téﾐ┞leges és viszoﾐ┞lagos földrajzi fekvés ﾏeghatározása világtérképeﾐ és a 
koﾐtiﾐeﾐsek térképeiﾐ.  Koﾐtúrtérképeﾐ való Hejelölések felisﾏerése és ﾏegﾐevezése doﾏHorzati 
térkép segítségével.Topográfiai fogalﾏak Hejelölése koﾐtúrtérképekbe.  

61. 

Európa földjéﾐek kiala-
kulási fol┞aﾏata, ter-
mészeti- és társadalﾏi-
gazdasági következ-
ményei. 

 Összefüggés Heﾏutatása a geológiai szerkezet és az ásváﾐykincs-
előfordulások, valaﾏiﾐt a leﾏeztektoﾐikai fol┞aﾏatok és a koﾐtiﾐeﾐs területé-
ﾐek változása között teﾏatikus térképek iﾐforﾏáIiói alapjáﾐ.  Európa kialakulási fol┞aﾏatáﾐak Heﾏutatása geológia és szerkezetﾏorfológiai 
térképek segítségével.Európa szerkezeti, doﾏHorzati eg┞ségeiﾐek felisﾏerése 
térképeﾐ, áHráﾐ és képeﾐ.   A doﾏHorzati topográfiai fogalﾏak leolvasása térképről, Hejelölésük koﾐtúr-
térképbe. 

62. 
Európa általáﾐos ter-
ﾏészetföldrajzi képe. 

 EurópáHaﾐ jelleﾏző éghajlatok felisﾏerése diagraﾏok alapjáﾐ, külöﾐbségeik 
leolvasása, jelleﾏzésük.  A külöﾐHöző adottságú tájak terﾏészetföldrajzi jelleﾏzőiﾐek összehasoﾐlítá-
sa.Európa vízrajzi topográfiai fogalﾏaiﾐak leolvasása térképről, Hejelölésük 
koﾐtúrtérképbe. 

63. 
Európa általáﾐos társa-
daloﾏföldrajzi képe. 

 Az európai gazdasági kapIsolatok értelﾏezése teﾏatikus térképelemzés-
sel.Példák, esetek g┞űjtése a ﾏédiáHól a veﾐdégﾏuﾐkások, a ﾏeﾐekültek, a 
Heváﾐdorlók HefogadásáHól szárﾏazó proHléﾏákra.  Téﾐ┞ek és adatok g┞űjtése az Európáﾐ Helüli társadalﾏi-gazdasági fejlettségi 
külöﾐHségekre.Európa országaiﾐak, fővárosaiﾐak leolvasása a térképről, Heje-
lölésük koﾐtúrtérképHe. 

64. 
Az Európai Uﾐió föld-
rajzi vonatkozásai. 

 Teﾏatikus térképeleﾏzés az iﾐtegráIióﾐ Helüli gazdasági kapIsolatok 
értelﾏezésére.  ÁHraeleﾏzés az iﾐtegrálódási fol┞aﾏat léﾐ┞egéﾐek, az iﾐtegráIió fokaiﾐak 
Heﾏutatására.  Az uﾐió ﾏűködéséﾐek Heﾏutatása CD-ROM iﾐforﾏáIiótartalﾏa alapjáﾐ.  Statisztikai adatok értelﾏezése az uﾐióval kapIsolatban.  Az EU-ﾐ Helüli területi fejlettségHeli külöﾐHségek leolvasása teﾏatikus 
térképekről.  Esszék készítése az EU ﾏezőgazdasági, területfejlesztési, körﾐ┞ezetgazdálko-
dási törekvéseiről. 

65. 
Az Európai Uﾐió és 
Magyarország kapIso-
latai. 

 Kiselőadások a szervezet és hazáﾐk kapIsolatáﾐak külöﾐHöző területeiről 
szakIikkek, taﾐulﾏáﾐ┞ok és iﾐterﾐetes források felhaszﾐálásával. 

66. 

Észak-Európa terﾏé-
szetföldrajzi jelleﾏzői 
és  
országaiﾐak társadal-
mi-gazdasági szerepe. 

 Az ipar és a ﾏezőgazdaság területi elhel┞ezkedéséﾐek Heﾏutatása teﾏatikus 
térképek eleﾏzése alapjáﾐ.  Képfelisﾏerés ふÉszak-Európa földrajzi jellegzetességeiぶ.  Adatok kikeresése az észak-európai országok világgazdaságHaﾐ Hetöltött 
szerepéﾐek Heﾏutatására.  Észak-Európa gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük 
koﾐtúrtérképbe. 

67. 
Szerkezetváltás N┞u-
gat-Európa gazdasá-
gában. 

 ÁHraeleﾏzés a hag┞oﾏáﾐ┞os iparvidékek telepítő téﾐ┞ezőivel kapIsolatban.  Forráseleﾏzés a ヲヰ. század ﾏásodik feléHeﾐ N┞ugat-EurópáHaﾐ lezajlott 
gazdasági szerkezetváltásról és aﾐﾐak következﾏéﾐ┞eiről.  Nyugat-Európa gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük 
koﾐtúrtérképbe. 
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68. 

Az Eg┞esült Királ┞ság 
földrajzi jelleﾏzői, 
gazdaságáﾐak változá-
sai. 

 Forráseleﾏzés az ipar területi átreﾐdeződéséről.  Forráseleﾏzés és ahhoz kapIsolódó vita a gazdasági szerkezetváltás sikeres és 
kevésHé sikeres útjairól. 

69. 

FraﾐIiaország földrajzi 
jelleﾏzése, szerepe az 
Európai Uﾐió gazdasá-
gáHaﾐ. 

 Iﾐterﾐetes forráskeresés ふaz idegeﾐforgaloﾏ szerepe az ország gazdasági 
életéHeﾐぶ.  Adatsor eleﾏzése ふpl. FraﾐIiaország szerepe az EU élelﾏiszerterﾏelésében). 

70. 
Dél-Európa ﾏediterráﾐ 
tájaiﾐak jelleﾏző voﾐá-
sai. 

 A ﾏediterráﾐ tájak felisﾏerése képek és leírások alapjáﾐ.  A tipikus ﾏediterráﾐ táj jelleﾏzése.  A Földközi-teﾐger jeleﾐtőségéﾐek Heﾏutatása adatsorok, leírások, teﾏatikus 
térképek alapjáﾐ. 

71. 
Dél-Európa országai-
ﾐak fő gazdasági-
társadalﾏi voﾐásai. 

 Adatok g┞űjtése Dél-Európa gazdasági ﾏegosztottságával kapIsolatHaﾐ, és a 
téﾐ┞ekHől érvek ﾏegfogalﾏazása állítások alátáﾏasztására.  Teﾏatikus térképek összehasoﾐlító eleﾏzése ふkülöﾐHöző terﾏészeti körﾐ┞e-
zet, eltérő gazdasági-társadalﾏi következﾏéﾐ┞ekぶ.  Terﾏéklisták összeállítása ふa ﾏediterráﾐ ﾏezőgazdaság terﾏényei).  Dél-Európa gazdasági és idegeﾐforgalﾏi közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, 
Hejelölésük koﾐtúrtérképbe. 

72.  

Olaszország és Spa-
nyolország gazdasági 
életéﾐek Heﾏutatása, 
összehasoﾐlítása. 

 ÁHra készítése az észak-olaszországi ipari hároﾏszög gazdasági kapIsolataiﾐak 
Heﾏutatására teﾏatikus térképek iﾐforﾏáIióiﾐak felhaszﾐálásával.  Kiselőadás a ﾏediterráﾐ táj, a törtéﾐelﾏi és a kulturális örökség idegeﾐfor-
galﾏi szerepéﾐek érzékeltetésére.  Összehasoﾐlító adateleﾏzés ふaz idegeﾐforgaloﾏ szerepe az országok gazdasá-
gi életéHeﾐぶ. 

73. 

Horvátország, SzerHia 
és Moﾐteﾐegró gazda-
sági életéﾐek Heﾏuta-
tása, összehasoﾐlítása. 

 Neﾏzetiségi térkép eleﾏzése.  Teﾏatikus térképeleﾏzés a gazdasági élet területi elreﾐdeződésével kapcso-
latban. 

74. Összefoglalás.  Az isﾏeretek reﾐdszerezése, reﾐdszerező vázlat készítése.  Külöﾐféle feladattípusokHól összeállított feladatlap ﾏegoldása. 
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ヱヲ. évfolyaﾏ 
 

1. 
Kelet-Európa terﾏészetföld-
rajzi jelleﾏzői. 

 Terﾏészetföldrajzi teﾏatikus térképek eleﾏzése.  Keresztszelvéﾐ┞ készítése és azoﾐosítása a térképpel. 

2. 
Kelet-Európa közös 
társadaloﾏföldrajzi jellemzői. 

 Az eg┞kori Szovjetuﾐió társadalﾏi-gazdasági jelleﾏzőiﾐek Heﾏutatása 
forrásﾏuﾐkák felhaszﾐálásával. A kelet-európai országok gazdasági köz-
poﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtérképbe. 

3.  

Oroszország és Ukrajﾐa gaz-
dálkodási proHléﾏáiﾐak ter-
ﾏészeti és társadalmi okai, 
összefüggései. 

 Statisztikai adatok eleﾏzése az országok világgazdasági jeleﾐtőségéﾐek 
Heﾏutatására.Teﾏatikus térképek összehasoﾐlító eleﾏzése az oroszor-
szági iparvidékek földrajzi jelleﾏzőiről.Teﾏatikus térképeleﾏzés Ukrajﾐa 
ﾏezőgazdaságáﾐak Heﾏutatására.Reﾐdszerező áHra eleﾏzése ふpl. a 
Donyec-medence gazdaságáﾐak földrajzi összefüggéseiぶ. 

4. 
Esszé típusú feladatok ﾏegol-
dásáﾐak ﾏódszerei. 

 Észak-, Dél-, Nyugat- és Kelet-Európával kapIsolatos rövid és hosszaHH 
választ igéﾐ┞lő esszé típusú feladatok ﾏegoldása.  

5. 
Közép-Európa terﾏészetföld-
rajzi jelleﾏzői. 

 Közép-Európai sík- és rögvidékei, ﾏagasheg┞ségei terﾏészeti adottsága-
iﾐak összehasoﾐlítása, összehasoﾐlító áHrák készítése. 

6. 
Közép-Európa és országainak 
társadalﾏi-gazdasági Heﾏu-
tatása. 

 Teﾏatikus térképek összehasoﾐlító eleﾏzése ふkülöﾐHöző terﾏészeti 
körﾐ┞ezet, eltérő társadalﾏi-gazdasági következﾏények).  Közép-Európa sík- és rögvidékei, ﾏagasheg┞ségei társadalmi-gazdasági 
lehetőségeiﾐek összehasoﾐlítására ふösszehasoﾐlító táHlázat készítéseぶ. 

7. Néﾏetország földrajzi képe. 

 Néﾏetország koﾏple┝ földrajzi jelleﾏzése.  KülöﾐHöző ﾏűfajú forrásaﾐ┞agok g┞űjtése Néﾏetország világgazdasági 
jeleﾐtőségéről.Esettaﾐulﾏáﾐ┞ a Ruhr-vidék gazdasági és körﾐ┞ezeti át-
alakulásáról.Országoﾐ Helüli fejlettségi külöﾐHségek Heﾏutatása teﾏa-
tikus térképek összehasoﾐlító eleﾏzésével.  Néﾏetország gazdasági közpoﾐtjaiﾐak leolvasása a térképről, Hejelölé-
sük koﾐtúrtérképbe. 

8-9. 
 

Ausztria, Szlovéﾐia és Szlová-
kia társadalﾏi-gazdasági 
fejlődése. 
 

 ÁHraeleﾏzés ふa ﾏagasheg┞ségi körﾐ┞ezet szerepe az országok gazdasá-
gi életéHeﾐぶ.  Teﾏatikus térképeleﾏzés és képeleﾏzés a külöﾐHöző jellegű ﾐag┞tájak 
terﾏészeti erőforrásaiﾐak összeg┞űjtése érdekéHeﾐ.  Az országok eltérő gazdaságfejlődési útjáﾐak Heﾏutatása vázlatban.  Az országok összehasoﾐlító földrajzi jelleﾏzése. 

10. 
 

Csehország, Leﾐg┞elország és 
Roﾏáﾐia közös, valaﾏiﾐt 
eltérő földrajzi voﾐásai. 

 Az országok gazdasági teljesítﾏéﾐ┞eiﾐek összehasoﾐlítása diagramok 
eleﾏzésével.  Az országok külöﾐHöző társadalﾏi-gazdasági fejlődési útjaiﾐak Heﾏuta-
tása.  Az országok gazdasági közpoﾐtjaiﾐak, ﾏag┞ar voﾐatkozású városaiﾐak 
leolvasása térképről, Hejelölésük koﾐtúrtérképbe. 

11 
Topográfiai g┞akorlatok – 
Európa.  
 

 Országok és városok téﾐ┞leges és viszoﾐ┞lagos földrajzi fekvéséﾐek 
meghatározása.  Nag┞tájak, iparvidékek, országok és városok koﾐtúrtérképeﾐ való 
Hejelöléséﾐek felisﾏerése, ﾏegﾐevezése térkép alapjáﾐ.  Topográfiai fogalﾏak Hejelölése koﾐtúrtérképekHe. 

12. 
A feleletválasztásos feladatok 
ﾏegoldási teIhﾐikái.  A feladattípus g┞akorlása Európa földrajzával kapIsolatHaﾐ. 

13. 
Az áHra- és képeleﾏzési fel-
adatok ﾏegoldási teIhﾐikái.   A feladattípus g┞akorlása Európa földrajzával kapIsolatHaﾐ. 

14. 
Európa földrajzáﾐak össze-
foglalása. 

 Reﾐdszerező vázlat készítése Európa földrajzi jelleﾏzőiről.  KülöﾐHöző feladattípusokat tartalﾏazó összefoglaló feladatsor 
megoldása. 

15. 

A Kárpát-medence mint ter-
ﾏészetföldrajzi egység. A 
ﾏedeﾐIejelleg következﾏé-
nyei. 

 Földrajzi hel┞zet- és hel┞ﾏeghatározás földgöﾏHöﾐ és külöﾐHöző 
ﾏéretaráﾐ┞ú térképeken.  Érvek g┞űjtése a közpoﾐti fekvés, valaﾏiﾐt a traﾐzithel┞zet előﾐ┞eiről és 
hátráﾐ┞airól.  DoﾏHorzati és szerkezetﾏorfológiai térképek eleﾏzése.  A ﾏedeﾐIejelleg Hizoﾐ┞ítása teﾏatikus térképek segítségével, lista 
készítése azok előﾐ┞ös és hátráﾐ┞os következﾏéﾐ┞eiről. 

16. 
A Kárpát-medence  
társadaloﾏföldrajzi jellemzői. 

 Teﾏatikus térképek ふpl. ﾐeﾏzetiségi összetétel, ﾏag┞arok a világHaﾐ, 
gazdasági fejlettségぶ eleﾏzése.  Adatsorok ふpl. ﾐeﾏzetiségi összetétel, gazdasági fejlettségぶ elemzése.  Iﾐterﾐetes forráskeresés a határokoﾐ átﾐ┞úló eurorégiókról és a 
regioﾐális eg┞üttﾏűködésekről a Kárpát-ﾏedeﾐIéHeﾐ. 
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17. 
Mag┞arország földtaﾐi 
adottságai, kialakulásuk és 
gazdasági következﾏéﾐ┞ei. 

 A földtörtéﾐeti fejlődés leﾏeztektoﾐikai folyaﾏatáﾐak Heﾏutatása 
áHraelemzéssel.  Téﾐ┞leolvasás kortáHlázatHól. A Kárpát-ﾏedeﾐIeHeli földtörtéﾐeti 
fol┞aﾏatok elhel┞ezése kortáHlázatban.Földtörtéﾐeti képződﾏéﾐ┞ek 
térképi elhel┞ezése.Kőzetek vag┞ féﾐ┞képük reﾐdszerezése előfordulásuk 
és haszﾐosításuk szerint.Hazáﾐk doﾏHorzati topográfiai fogalﾏaiﾐak 
leolvasása a térképről, Hejelölésük koﾐtúrtérképHe. 

18. 
Mag┞arország éghajlata, 
vízrajza, élővilága és talajai. 

 Az éghajlati jelleﾏzők vázlatHa reﾐdezése ふokok – jelleﾏzők – következ-
ﾏéﾐ┞ekぶ.Éghajlati teﾏatikus térképek olvasása, tartalﾏuk közötti kap-
csolatok észrevétetése.Éghajlati diagraﾏ eleﾏzése.  Hazáﾐk éghajlatáﾐak jelleﾏzése adott szeﾏpoﾐtok alapjáﾐ.  Téﾐ┞ek leolvasása vízrajzi, talaj- és ﾐövéﾐ┞zeti térképről.  Aktuális hazai terﾏészetföldrajzi téﾐ┞ek g┞űjtése töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIiós 
forrásokHól, azok ﾏag┞arázata.Bizoﾐ┞ítás szeﾏelvéﾐ┞ alapjáﾐ ふa víz-
szeﾐﾐ┞ezés és az árvízvédeleﾏ hel┞i és regioﾐális összefüggéseiぶ. 

19. 
Mag┞arország ﾐépesség- és 
településföldrajzi jellemzői. 

 Adatsorok és diagraﾏok leolvasása és értelﾏezése ふpl. ﾐépességszáﾏ, 
terﾏészetes szaporodás, korfaぶ.   IﾐforﾏáIiószerzés képek, áHrák, teﾏatikus térképek alapjáﾐ.  Teﾏatikus térkép és adatsor eleﾏzése ふpl. ﾐeﾏzetiségi összetétel, 
ﾐépsűrűség területi külöﾐHségeiぶ.  Bizoﾐ┞ítás téﾐ┞ek alapjáﾐ ふpl. a ﾐépességﾏozgások összefüggése a 
gazdasági-politikai téﾐ┞ezőkkel, ﾏuﾐkaﾐélküliségぶ.  Hazai településtípusok jelleﾏzése képek, adatsorok térképvázlat 
alapjáﾐ. 

20. 

A magyar nemzetgazdaság 
jelleﾏző voﾐásai.  
A gazdaság változó ágazati 
szerkezete és területi átren-
deződési fol┞aﾏata. 

 Téﾐ┞ek leolvasása, a közöttük lévő összefüggések ﾏegállapítása áHrák, 
adatsorok alapjáﾐ.  Neﾏzetgazdasággal kapIsolatos teﾏatikus térkép eleﾏzése.  Gazdasági ﾏutatók összehasoﾐlítása ふa ﾏag┞ar gazdaság hel┞e 
EurópáHaﾐ és a világban).  A ﾏag┞ar gazdaság EurópáHaﾐ és a világHaﾐ elfoglalt hel┞éﾐek 
bemutatása gazdasági ﾏutatók összehasoﾐlításával.  Forrásfeldolgozás ふa gazdaság területi és szerkezeti átalakulásának 
eredﾏéﾐ┞ei, proHléﾏái; a terﾏelés körﾐ┞ezeti hatásai). 

21.  
 

Az ipar szerepe a magyar 
nemzetgazdaságban, szerke-
zetéﾐek változása. 

 Az iparral kapIsolatos teﾏatikus térképek eleﾏzése.  Téﾐ┞ek leolvasása áHrákról és adatsorokHól, ﾏajd a közöttük lévő 
összefüggések ﾏegállapítása.  Diagraﾏok, adatsorok eleﾏzése ふaz ipar szerkezetéﾐek változási 
folyamata). 

22. 
A ﾏag┞arországi ipari terﾏe-
lés területi elreﾐdeződése és 
főHH terﾏékei.  

 Esettaﾐulﾏáﾐ┞ok: az ipari parkok szerepe a térségek gazdasági 
fejlődéséHeﾐ.  Terﾏéklisták összeállítása ふa ﾏag┞ar iparágak legfőHH terﾏékeiぶ.  

23. 
A terﾏészeti adottságok 
szerepe hazáﾐk ﾏezőgazda-
ságában. 

 Reﾐdszerező vázlat készítése a terﾏészeti adottságok és a ﾏezőgazda-
ság kapIsolatáról ふelőﾐ┞ös és hátráﾐ┞os voﾐások).  Adateleﾏzés ふaz élelﾏiszergazdaság szerepe a ﾏag┞ar gazdaságban). 

24. 
A ﾏag┞ar ﾏezőgazdaság 
területi jellemzői, azok okai 
és következﾏéﾐ┞ei. 

 Teﾏatikus térképek ふpl. doﾏHorzati, éghajlati, talajadottságok, 
terﾏőhel┞ek, törtéﾐelﾏi Horvidékekぶ összehasoﾐlító eleﾏzése.  A terﾏelés, a feldolgozás és a fog┞asztás kapIsolatáﾐak Hemutatása.  Mezőgazdasági és élelﾏiszeripari huﾐgarikuﾏok listájáﾐak összeállítása. 

25. 
Mag┞arország közlekedése és 
külkereskedelme. 

 Téﾐ┞ek leolvasása teﾏatikus térképekről, diagraﾏokról, adatsorokHól a 
külkereskedeleﾏ áruszerkezetével kapIsolatban.  Összefüggések ﾏegállapítása teﾏatikus térképek ふkülkereskedelﾏüﾐk 
iráﾐ┞aぶ összevetésével.  Aktuális hírek keresése és értelﾏezése az ország Európai Uﾐióval való 
kapIsolatáról. 

26. 
A ﾏag┞arországi idegeﾐfor-
galoﾏ jelleﾏzői és fő körze-
tei. 

 Egy-eg┞ idegeﾐforgalﾏi körzet koﾏple┝ jelleﾏzése.  Kiselőadás a turizﾏus körﾐ┞ezetre és a szolgáltatás eg┞éH ágaira 
gyakorolt hatásairól.Idegeﾐforgalﾏi prograﾏajáﾐlatok összeállítása 
külöﾐHöző szempoﾐtok fig┞eleﾏHevételével.  Idegeﾐforgalﾏi körzetek elhel┞ezése koﾐtúrtérképeﾐ. 

27. 
Topográfiai g┞akorlatok – 
Magyarország. 

 Tájak és vízrajzi fogalﾏak koﾐtúrtérképeﾐ való Hejelöléséﾐek felisﾏeré-
se doﾏHorzati és teﾏatikus térképek segítségével.  Topográfiai fogalﾏak ふtájak és településekぶ Hejelölése koﾐtúrtérképek-
be. 

28. 

AsszoIiáIiós típusú, forrás-
eleﾏzéses és szövegértéses 
feladatok ﾏegoldási teIhﾐi-
kái. 

 A feladattípusok ﾏegoldásáﾐak g┞akorlása hazáﾐk földrajzához 
kapcsolódóaﾐ. 
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29. Az Alföld terﾏészeti képe. 

 Az Alföld fekvéséﾐek, tájaiﾐak, földrajzi jelleﾏzőiﾐek leolvasása 
domborzati és teﾏatikus térképekről.   A fol┞ók és a szél felszíﾐforﾏáló hatásáﾐak felisﾏerése, Heﾏutatása 
alföldi tájképeken.  Az eg┞es alföldi tájtípusok terﾏészetföldrajzi jelleﾏzőiﾐek összehasoﾐlí-
tása. 

30. 
Az Alföld társadalﾏi-
gazdasági jeleﾐtősége. 

 A ﾐag┞táj gazdaságHaﾐ Hetöltött szerepéﾐek Hizoﾐ┞ítása adatsorok 
alapjáﾐ.  Az élelﾏiszeripar jeleﾐtőségéﾐek kieﾏelése a ﾐag┞tájoﾐ.  Az eg┞es alföldi tájtípusok társadalﾏi-gazdasági földrajzi jelleﾏzőinek 
összehasoﾐlítása. 

31. 
A Kisalföld jelleﾏző terﾏé-
szetföldrajzi és társadalﾏi-
gazdasági képe. 

 A Kisalföld fekvéséﾐek, tájaiﾐak, földrajzi jelleﾏzőiﾐek leolvasása 
doﾏHorzati és teﾏatikus térképekről. Logikai térképolvasás.  Összefüggések reﾐdszerezése ふa törtéﾐelﾏi ﾏúlt, a hag┞oﾏányok, az 
iﾐfrastruktúra, a szaktudás szerepe a ﾐag┞táj gazdasági életéHeﾐぶ.  A Szigetköz körﾐ┞ezeti proHléﾏáiﾐak Heﾏutatása forráskereséssel és 
forrásfeldolgozással. 

32. 

A Nyugati-pereﾏvidék ふAl-
pokaljaぶ és a Duﾐántúli-
domb- és heg┞vidék jellemző 
terﾏészetföldrajzi és társa-
dalmi-gazdasági képe. 

 A Nyugati-pereﾏvidék ふAlpokaljaぶ és a Duﾐáﾐtúli-domb- és heg┞vidék 
fekvéséﾐek, tájaiﾐak, földrajzi jelleﾏzőiﾐek leolvasása domHorzati és 
teﾏatikus térképekről. Logikai térképolvasás.  Képeleﾏzés és teﾏatikus térképeleﾏzés ふa terﾏészeti adottságok és 
településtípusok kapIsolataぶ.  A heg┞ségek tagjaiﾐak Isoportosítása teﾏatikus térképekről ふpl. 
kőzetaﾐ┞ag, szerkezet, ásváﾐ┞kiﾐIsぶ leolvasott iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ. 

33. 

A Duﾐáﾐtúli-középhegyvidék 
és az Északi-középheg┞ség 
terﾏészetföldrajzi és társa-
dalmi-gazdasági jelleﾏzői. 

 A két ﾐag┞táj terﾏészet- és társadaloﾏföldrajzi jelleﾏzőiﾐek összeha-
soﾐlítása táHlázatban.A gazdasági szerkezetváltás Heﾏutatása adatso-
rok összehasoﾐlításával. A gazdasági szerkezetváltás következﾏéﾐ┞ei-
ﾐek Heﾏutatása reﾐdszerező vázlatHaﾐ. 

34. 
Mag┞arország ﾐag┞régióiﾐak 
jellegzetességei.  

 A régiók elkülöﾐítése koﾐtúrtérképeﾐ.  Kiselőadás a hazai és az európai uﾐiós régiók kialakítása és ﾏűködése 
közötti külöﾐHségekről.A ﾐag┞régiók összehasoﾐlítása adatsorokHól 
ふﾏutatókぶ szerzett iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ.Képfelisﾏerés a ﾐag┞régiók és a 
főváros jellegzetességeiről.Példák g┞űjtése a ﾐag┞régióﾐ Helüli és a 
ﾐag┞régiók közötti eg┞üttﾏűködésekre.Budapest településszerkezetét és 
a Budapesti aggloﾏeráIió felépítését Heﾏutató áHra eleﾏzése. 

35. Hazáﾐk körﾐ┞ezeti állapota. 

 Körﾐ┞ezeti állapot értékelése teﾏatikus térképekről, légi- és űrfelvéte-
lekről, eg┞éH képekről, adatsorokHól szerzett iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ.  A ﾐeﾏzeti parkok, világörökségi területek felisﾏerése térképeﾐ, 
megnevezése koﾐtúrtérképeﾐ. A ﾐag┞városokHaﾐ jelleﾏző körﾐ┞ezeti 
ártalﾏak összeg┞űjtése forráseleﾏzés alapjáﾐ. A téﾏához kapIsolódó 
iﾐforﾏáIiószerzés CD-ROM-okról.Kiselőadás a körﾐ┞ezetvédeleﾏ hazai 
elveiről példák alapjáﾐ.  Adat- és téﾐ┞g┞űjtés a körﾐ┞ezet védelﾏéHeﾐ tett ﾏag┞arországi 
iﾐtézkedésekről. 

36. 

Topográfiai g┞akorlatok – 
Magyarország. 
Feleletalkotásos feladatok 
ﾏegoldási teIhﾐikái. 

 ÍrásHeli feladatlap topográfiai feladataiﾐak ﾏegoldása.  Feleletalkotásos feladatok ﾏegoldása. 

37. 
Mag┞arország földrajzáﾐak 
összefoglalása. 

 Reﾐdszerező vázlatkészítés.   KülöﾐHöző feladattípusokat tartalﾏazó összefoglaló feladatsor 
megoldása. 

38. 
A ﾐépesség száﾏHeli alakulá-
sa, összetétele, területi elosz-
lása a Földöﾐ. 

 Deﾏográfiai fol┞aﾏatokat Heﾏutató áHrák, grafikoﾐok és adatsorok 
eleﾏzése.  Szeﾏelvéﾐ┞ek, Iikkek eleﾏzése a ﾐépességszáﾏﾏal és a ﾐépesség-
összetétellel kapIsolatHaﾐ.  A ﾐépesedési szakaszok és a korfa alakja közötti összefüggés Hizoﾐ┞ítá-
sa.Népességgel kapIsolatos teﾏatikus térképek ふpl. ﾐépsűrűség, eﾏHer-
fajtákぶ tartalﾏáﾐak összevetése, a közöttük lévő kapIsolatok ﾏegkere-
sése.A ﾐépsűrűséggel és a terﾏészetes szaporodással kapIsolatos szá-
mítási feladatok ﾏegoldása. A foglalkozási átrétegződés Heﾏutatása 
adatok, áHrák segítségével.  Szeﾏelvéﾐ┞ek eleﾏzése a ﾐépesség térHeli ﾏozgásáról. 
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39. 
A települések földrajzi jellem-
zői a világHaﾐ ヱ. 

 A települések Isoportosítása külöﾐHöző, ﾏegadott szeﾏpoﾐtok szerint.   A településtípusok szerepéﾐek átértékelődésével kapIsolatos adatok, 
szeﾏelvéﾐ┞ek eleﾏzése. A szerepkör, alaprajz és arIulat kapIsolatáﾐak 
Hizoﾐ┞ítása képek, áHrák alapjáﾐ.A falvak összehasoﾐlítása földrajzi 
szempontok szerint.Példák g┞űjtése eltérő szerepkörű falvakra.  Kiselőadás, vita a taﾐ┞ák átalakuló szerepéről. 

40. 
A települések földrajzi jellem-
zői a világHaﾐ ヲ. 

 A várostípusok és a városszerkezet jelleﾏzőiﾐek felisﾏerése áHrákoﾐ, 
képekeﾐ, leírásokHaﾐ, térképvázlatokon.  A városodás és a városiasodás fol┞aﾏatáﾐak összehasoﾐlítása, 
magyarázata.A város és voﾐzáskörzete kapIsolatáﾐak Heﾏutatása pél-
dákoﾐ. Példák g┞űjtése eltérő szerepkörű városokra, a városHa áraﾏlás 
eltérő okaira.A földrajzi övezetesség és a település kép, építkezési ﾏód 
összefüggéséﾐek Heﾏutatása áHrák, képek alapjáﾐ.  Vita a ﾐag┞városi élet előﾐ┞eiről és hátráﾐ┞airól.  KülöﾐHöző típusú és fuﾐkIiójú települések öﾐálló tervezése és ﾏodellezé-
se. 

41. 
A rajzos feladatok megoldási 
teIhﾐikái. 

 A feladattípus ﾏegoldásáﾐak g┞akorlása a ﾐépesség és a 
településföldrajzi téﾏához kapIsolódóaﾐ. 

42. 

A világgazdaság jellemzői, 
szerkezete.  
A gazdasági fejlettség terüle-
ti külöﾐHségei. 

 A gazdaság ágazati felépítését Heﾏutató vázlatrajz készítése.  A gazdasági fejlettség területi külöﾐHségeiﾐek Heﾏutatása adatsorok, 
teﾏatikus térképek eleﾏzésével.  Fejlett és kevésHé fejlett térségek, országok ﾏegﾐevezése.  Az országok Hesorolása gazdasági fejlettségük alapjáﾐ töHH ﾏutató 
felhaszﾐálásával.  Aktualitások g┞űjtése a téﾏához kapIsolódóaﾐ. 

43. 
A világgazdasági pólusok 
szerepe a világgazdaságHaﾐ, 
vezető országaik. 

 Adatsorok, diagraﾏok segítségével a pólusok világgazdasági szerepé-
ﾐek, területi átreﾐdeződéséﾐek Heﾏutatása.   A Ieﾐtruﾏ és periféria országok jelleﾏzőiﾐek összehasoﾐlítása adatso-
rok, szeﾏelvéﾐ┞ek, teﾏatikus térképek alapjáﾐ.  A világgazdaság vezető országaiﾐak leolvasása térképeﾐ, Hejelölése 
kontúrtérképeﾐ. 

44. 
A világgazdaságHaﾐ perem-
hel┞zetHeﾐ lévő országok 
szerepe a világgazdaságHaﾐ. 

 Példák keresése az eltérő fejlettségű periféria-országok felzárkózásáﾐak 
lehetőségeire.  A világgazdaságHaﾐ pereﾏhel┞zetHeﾐ lévő országok leolvasása 
térképeﾐ, Hejelölése koﾐtúrtérképen. 

45. 

Az eg┞edi szerepkörű orszá-
gok, országIso-portok és 
jeleﾐtőségük  
a világgazdaságHaﾐ. 

 A társadalﾏi-gazdasági sajátosságok Heﾏutatása adatsorok, képek, 
szeﾏelvéﾐ┞ek segítségével.   Öﾐálló g┞űjtőﾏuﾐka az eg┞edi szerepkörök típusaira és jelleﾏzőik 
bemutatására.  Aktualitások g┞űjtése az adóparadiIsoﾏokról. 

46. A világgazdaság ﾏűködése. 

 Vázlat készítése a világgazdaság fő összetevőiﾐek és ﾏűködéséﾐek 
Heﾏutatására.  A világgazdaság ﾏűködését Heﾏutató áHra eleﾏzése.  Seﾏatikus vázlatáHra készítése a piaIgazdaság ﾏűködéséről.  A piaIgazdaság és a tervgazdaság összehasoﾐlítása. 

47. 
A gloHalizáIió.  
A ﾏultiﾐaIioﾐális vállalatok. 

 A gloHalizáIió jellegzetességeiﾐek és következﾏéﾐ┞eiﾐek Heﾏutatása 
koﾐkrét példákoﾐ.A ﾏultiﾐaIioﾐális vállalatok szerveződési elvéﾐek He-
ﾏutatása áHraelemzéssel.A ﾏultiﾐaIioﾐális vállalatok ﾏűködéséﾐek 
bemutatása vállalatok példájáﾐ.Példák g┞űjtése hazáﾐkHaﾐ tevékeﾐ┞ke-
dő ﾏultiﾐaIioﾐális vállalatokról.Aktualitások és adatok g┞űjtése a téﾏá-
hoz kapIsolódóaﾐ, a gloHalizáIió jellegzetességeiﾐek kieﾏelése.  Vita a gloHalizáIió előﾐ┞eiről és hátráﾐ┞airól. 

48. 
A világkereskedeleﾏ fő irá-
ﾐ┞ai, áruszerkezete, a Heﾐﾐe 
résztvevő főHH országok. 

 A világkereskedeleﾏ főHH iráﾐ┞aiﾐak, áruIsoportjaiﾐak és országaiﾐak 
Heﾏutatása adatok, adatsorok, teﾏatikus térképek eleﾏzésével.  VázlatáHra eleﾏzése a ﾐeﾏzetközi ﾏuﾐkaﾏegosztás és a világkereske-
deleﾏ kialakulásáról.Példák g┞űjtése a világpiaItól való külöﾐHöző füg-
gőségekre.Vázlat készítése az európai iﾐtegráIiós fol┞aﾏatról.Az áru-
szerkezet átalakulásáﾐak Hizoﾐ┞ítása adatok alapjáﾐ.A világkereskede-
leﾏ jellegzetességeiﾐek Heﾏutatása.Aktualitások g┞űjtése a téﾏához 
kapIsolódóaﾐ.  
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49-50. 
A ﾏezőgazdaság terﾏelési 
típusai.  
A világ élelﾏiszergazdasága. 

 A ﾏezőgazdasági terﾏelők és fog┞asztók földrajzi elhel┞ezkedéséﾐek 
összehasoﾐlítása teﾏatikus térképek, adatsorok felhaszﾐálásával.   Példák g┞űjtése a terﾏelési ﾏód és a társadalﾏi-gazdasági fejlettség 
összefüggéseire.Az élelﾏiszerterﾏelés öveﾐkéﾐt, területeﾐkéﾐt eltérő 
lehetőségeiﾐek, a ﾏezőgazdasági terﾏelés ﾏódjaiﾐak összehasoﾐlítása.  Az élelﾏiszergazdasággal kapIsolatos teﾏatikus térképek olvasása, 
adatsorok értelﾏezése, az áHrázolt összefüggések feltárása.   Kiselőadás a táplálkozási szokásokról a vallás, a társadalﾏi hag┞oﾏá-
ﾐ┞ok és az életﾏód szerepe alapjáﾐ.  Példák g┞űjtése az élelﾏiszergazdaság okozta körﾐ┞ezeti proHléﾏákra. 

51. A világ eﾐergiagazdasága. 

 Az eﾐergiagazdasággal kapIsolatos teﾏatikus térképek olvasása, 
adatsorok értelﾏezése, az összefüggések feltárása.  A kőolajválság eltérő gazdasági hatásaiﾐak Heﾏutatása szeﾏelvéﾐ┞ek 
alapjáﾐ.Példák g┞űjtése az eﾐergiagazdaság okozta körﾐ┞ezeti problé-
ﾏákra és azok ﾏegoldási lehetőségeire.   Vita a körﾐ┞ezetkíﾏélő eﾐergiaterﾏelés és felhaszﾐálás lehetőségeiről. 

52. A világ iparáﾐak átalakulása. 

 Az ipar szerepéﾐek és jeleﾐtőségéﾐek Heﾏutatása adatsorok, diagramok 
alapjáﾐ.Az ipartelepítő téﾐ┞ezők Isoportosítása, szerepük törtéﾐeti vál-
tozásáﾐak Heﾏutatása iparágak és iparvidékek példájáﾐ.  A Heszállítói, az alapaﾐ┞agg┞ártó és a feldolgozó-összeszerelő szerepkör 
Heﾏutatása példák alapjáﾐ.  Külöﾐféle ipari körzetek ﾏegﾐevezése és jelleﾏzése térkép segítségével.  Kielőadás az ipari és a teIhﾐológiai parkok szerepéről, az ipar körﾐ┞eze-
tet károsító hatásairól. 

53. 
A harﾏadik és a ﾐeg┞edik 
szektor szerepe a társadalﾏi-
gazdasági életHeﾐ. 

 A harﾏadik és a ﾐeg┞edik szektor szerepéﾐek és jeleﾐtőségéﾐek Heﾏutatása 
adatsorok, diagraﾏok, szeﾏelvéﾐ┞ek alapjáﾐ.Teﾏatikus térképek eleﾏzé-
se a közlekedés és áruszállítás területi jellegzetességeiről.Külöﾐféle szol-
gáltatások ふkieﾏelteﾐ a hírközlésぶ foﾐtosságáﾐak igazolása példákkal a 
társadalﾏi-gazdasági életéHeﾐ.Az iﾐfrastruktúra és az életﾏiﾐőség kap-
Isolatáﾐak Heﾏutatása szeﾏelvéﾐ┞ek, adatsorok alapjáﾐ. 

54. 
A ﾏűködőtőke és a péﾐz vilá-
ga. 

 Az iﾐfláIiót Isökkeﾐtő és ﾐövelő téﾐ┞ezők Heﾏutatása példákkal.  Az adósságválság kialakulásáﾐak és következﾏéﾐ┞eiﾐek mag┞arázata.  Adatsorok, aktuális szeﾏelvéﾐ┞ek g┞űjtése és eleﾏzése a téﾏához 
kapIsolódóaﾐ. 

55. 
A világgazdasági teﾐdeﾐIiák 
összefoglalása. 

 Reﾐdszerező vázlat készítése, fol┞aﾏatáHrák eleﾏzése.Adatok g┞űjtése 
és áHrázolása. Aktuális hírek, iﾐforﾏáIiók feldolgozása. 

56. 

Adateleﾏzési és adat-
feldolgozási teIhﾐikák.  
ÁHraeleﾏzési feladatok ﾏeg-
oldási teIhﾐikái. 

 Az adat- és áHraeleﾏzési képességek fejlesztése a téﾏához kapIsolódó 
feladatok ﾏegoldása soráﾐ. 

57-58. 
A ﾐépesség, a terﾏelés és a 
fog┞asztás ﾐövekedéséﾐek 
földrajzi következﾏéﾐ┞ei. 

 Adatsorok, diagraﾏok és teﾏatikus térképek eleﾏzése.A túlﾐépesedés-
sel kapIsolatos szeﾏelvéﾐ┞ek g┞űjtése és eleﾏzése.A terﾏelés és a fo-
g┞asztás területi elleﾐtﾏoﾐdásaiﾐak Heﾏutatása adtok segítségével.Az 
életﾏiﾐőség jelleﾏzésére alkalﾏas ﾏutatók g┞űjtése és értékelése, terü-
leti külöﾐHségek Heﾏutatása.A túlﾐépesedés és a túlfog┞asztás körﾐ┞e-
zeti következﾏéﾐ┞eiﾐek Heﾏutatása koﾐkrét példákoﾐ. A ﾐépességván-
dorlás okozta proHléﾏák Heﾏutatása források felhaszﾐálásával. 

59. 
A körﾐ┞ezeti válság kialaku-
lása és gloHalizálódása. 

 A gloHális proHléﾏák felisﾏerése hírekHeﾐ, jeleﾐségekben.  Példák g┞űjtése a gloHális válságproHléﾏák lehetséges ﾏegoldásaira.  A nyersanyag- és eﾐergiahiáﾐ┞, az ivóvízellátás ﾏiﾐt gloHális proHléﾏa 
Heﾏutatása adatsorok, példák felhaszﾐálásával.  A földrajzi körﾐ┞ezet társadalﾏi tevékeﾐ┞ségek hatására Hekövetkezett 
változásaiﾐak Heﾏutatása koﾐkrét példákon. 

60. 
Neﾏzetközi összefogás a 
körﾐ┞ezetvédelemben. 

 Kiselőadás a ﾐeﾏzetközi szervezetekről és fő tevékeﾐ┞ségeikről.  A ﾐeﾏzetközi összefogás szükségességéﾐek alátáﾏasztása példák 
alapjáﾐ, eseteleﾏzéssel.  A feﾐﾐtartható fejlődés elﾏéletéﾐek és lehetőségeiﾐek értelﾏezése 
szeﾏelvéﾐ┞ek, aktualitások alapjáﾐ.  A ﾐeﾏzetközi körﾐ┞ezetvédelﾏi eg┞ezﾏéﾐ┞ekHeﾐ elfogadott ﾏegálla-
podások, ajáﾐlások értelﾏezése dokuﾏeﾐtuﾏok alapjáﾐ. 

61. 
Összefoglalás: A környezeti 
feltételek változása. 

 Reﾐdszerező vázlat készítése, fol┞aﾏatáHrák eleﾏzése.  Adatok g┞űjtése és áHrázolása, eseteleﾏzés.  Aktuális hírek, iﾐforﾏáIiók feldolgozása. 

62. 
Topográfia g┞akorlatok a 
követelﾏéﾐ┞rendszerhez 
kapIsolódóan. 

 KülöﾐHöző tartalﾏú és típusú topográfiai feladatok ﾏegoldása. 
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63. 
Az írásHeli feladatok ﾏegol-
dása.   A vizsga követelﾏéﾐ┞ekre épülő g┞akorló feladatsor ﾏegoldása. 

64. A szóHeli feleletek felépítése. 
 Vázlatkészítés a tételek kidolgozásához.Az időHeosztás foﾐtosságáﾐak 

felisﾏertetése.A vizsgahel┞zet g┞akorlása rövid feleletekben.  
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