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FIZIKA
9-12. ÉVFOLYAM
(ESTI TAGOZAT)

A ter észettudo á os
e

űveltség

i de e

er szá ára fo tos. A fizika ta ítását

az alapfogal ak defi iálásával, az alaptörvé ek e utatásával kezdjük: minden té-

akör e

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

nos ismeretekkel i dítjuk a ta a ag feldolgozását.
Rá kell vezet ü k ta ítvá ai kat arra, hog a fizika hasz os, az élet
rületé

i de fo tos te-

egjele ik, is erete g akorlati elő ökkel jár. Célu k a pro lé aközpo túság, a

g akorlatiasság és az is eretek eg e súl á ak
tartásá ak és

egtere tése a

otivá ió fol a atos fe n-

i de diák ered é es ta ulásá ak érdeké e , hog ta ulói k a ter észet

jele ségeit értőkké válja ak.
Az elvárható alapszi t az, hog a ta ulók a ta terv e lévő té aköröket

egis erjék,

értel ezzék a jele ségeket, is erjék a te h ikai alkal azásokat, és íg leg e ek képesek a
körülöttü k lévő ter észeti-te h ikai kör ezet e eligazod i.
A ta terv ezzel eg idő e lehetővé teszi a

él e

összefüggések felis erését is, a i

a differe iálás, a tehetséggo dozás, az ö álló is eretszerzés révé a
szettudo á os pál ára készülők szá ára
A fel őttképzési fizika ta terv e

egfelelő

ér öki és a ter é-

otivá iót és orie tá iót

újthat.

a hag o á os, sokszor ö élú, „ eg akoroltató”

szá ítási feladatoko alapul. Szá ításokat sak ol a esetek e váru k, a ikor a szá ítás
elvégzése a ta a ag

él e

egértését szolgálja vag a szá értékek ö

kesek. A fizika ta tárg kereté e eszközké t hasz áljuk a
A tanterv alkalmazása sorá az életkor ak
értel ezés, a
atikai

egértés fol a atait segítő

ate atikát.

egfelelőe

ate atikai

aguk a érde-

egjele

ek a tapasztalat, az

odellek, eszközök, például

ate-

űveletek, függvé ek, tá lázatok, eg e letek, grafiko ok, vektorok. Jele képzés-

e ezek ter észetese kizárólag a
A fel őttek középiskolája 9tek és képességek

egértést segítő eszközök.

. osztál á ak feladata az 5- évfol a ra építve ol a is ere-

újtása, a el ek átfogják az általá os

űveltség középiskolai körét, te-
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ki tet e véve a ta ulók élettapasztalatait és korá

i általá os iskolai, illetve

egszakított

középiskolai ta ul á ait, re dezve és kiegészítve ezek ered é eit.
E

ől kii dulva a fel őttek középiskolája

szakképzés, a felsőfokú tová

ta ulás, a

dés, illetve a szak ai végzettség

egtere ti az érettségi, a középfokra alapozott
u kaerő-pia o törté ő elő öse

elhel ezke-

egszerzésé ek lehetőségét.

A ta a ag ta tárg i és ta tárg közi tartal ai, tevéke ségfor ái közvetítik és tová
lesztik a ko

fej-

u iká iós és a ta ulási képességeket, az élethosszig tartó ta ulás igényeinek

és az erre való képességek kifejlődésé ek érdeké e .
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9. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra

 Mérés-értékelés óra

9. o. TÉMAKÖRÖK
1.
2.
3.
4.

A ozgás leírása
A ozgás változásá ak oka
Me ha ikai u ka, e ergia, teljesít é
Eg szerű gépek a mindennapokban
Mérés- értékelés

10
10
12
4
Összese

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL

1. A MO)GÁS LEÍRÁSA

36
10 ÓRA

Előzetes tudás

Se esség, vektorok, függvé ek.
A közlekedésnek, mint rendszernek az értel ezése, az álla dóság és
A te atikai egység változás egjele ítése a ozgások leírásá a . Az eg é i felelősségtufejlesztési éljai dat formálása.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
problé ák, alkal azások

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajá lások

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások: Út-idő és se esség-idő grafiko ok készítése,
Jár űvek se essége, g orsítása, fékezése. Milyen ele zése. Szá ítások elvégzése az eg e es vo aa izto ságos és ké el es közlekedés? pl. lú eg e letes ozgás eseté e . A se esség és a
te po at, távolságtartó radar, tolató radar.
gyorsulás fogalma közötti külö ség felis erése.
Ismeretek: Ki e atikai alapfogal ak: út, el oz- A közlekedés ki e atikai pro lé ái ak g akorladulás, se esség, átlagse esség. A se esség kü- ti, szá ításokkal kísért ele zése, pl.adott se eslö öző értékeg ségei. A gyorsulás fogal a, ség eléréséhez szükséges idő; a fékút ag sága;a
értékeg sége. Sza adesés út-idő összefüggése. reak ióidő és a féktávolság kap solata.
A sza adesés és a gravitá ió kapcsolata. Az Hétköz api kör ozgásokhoz kap solódó
eg e letes kör ozgást leíró ki e atikai jellem- szá ítások, pl. autó vag kerékpár vag görzők pál asugár, kerületi se esség, fordulatszá ,
kor sol a kerekei ek fordulatszá a, ill. kerükeri gési idő, szögse esség, e tripetális g orsuleti po tjá ak e tripetális g orsulása adott
lás .

se esség él.

Kap solódási po tok:
Matematika: függvé fogal a, grafikus á rázolás, eg e letre dezés.
Informatika: függvé á rázolás tá lázatkezelő hasz álata .
Test evelés és sport: érdekes se ességadatok, érdekes se ességek, pál ák te h ikai kör ezete.
Biológia-egészségta : élőlé ek ozgása, se ességei, reak ióidő.
Művészetek; ag ar elv és irodalo : mozgások á rázolása.
Te h ika, életvitel és g akorlat: jár űvek se essége és fékútja, követési távolság, közlekedés izto sági eszközök, te h ikai eszközök autók
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Galilei u kássága; a kerék feltalálásá ak jele tősége.
Földrajz: a Naprendszer szerkezete, az égitestek ozgása, sillagképek, táv sövek

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Se esség, átlagse esség, g orsulás, sza adesés, eg e letes kör ozgás.

3

PDF Compressor Pro
F IZIKA
TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

2. A MO)GÁS VÁLTO)ÁSÁNAK OKA

10 ÓRA

A se esség és a g orsulás fogalma.

Az oksági go dolkodás fejlesztése az álla dóság és változás ok-okozati
A te atikai egység kap solatá keresztül a közlekedés re dszeré e . Kör ezettudatos
fejlesztési éljai go dolkodás for álása. A közlekedés izto ság, a ko kázatok és következ é ek fel érésé keresztül az eg é i, vala i t a társas felelősségérzet, az ö is eret fejlesztése és a saládi életre evelés.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:
Az eredő erő szerkesztése, kiszá olása egyAz utasok terhelése eg e es vo alú eg e le- szerű esetek e .
tes és eg e letese g orsuló ozgás eseté . A súrlódás szerepe a gépjár ű ozgása és
A súrlódás szerepe a közlekedés e , például: irá ítása sze po tjá ól.
ABS, fékerő sza ál ozó, a kerekek tapadása Az e ergiatakarékos közlekedés, a kör ezetaz autógu i szerepe . A gépjár űvek fo- tudatos, a ter észet épségét óvó közlekedési
g asztását efol ásoló té ezők.
agatartás lehetőségei ek feltárása.
Az utasok védel e a gépjár ű e :
A közlekedés izto sági eszközök űködésé g űrődési zó a;
ek összekap solása az alapul szolgáló fizikai
 izto sági öv;
elvekkel, a tudatos és következetes hasz álat
 légzsák.
irá ti igé .
Ismeretek:
A ka arodás vezetéste h ikai ele ei ek öszAz erő fogal a, érése, értékeg sége.
szekap solása ezek fizikai alapjaival.
Ne to törvé ei ek egfogal azása.
A test súl a és a tö ege közötti külö ségtéSpe iális erőhatások ehézségi erő, o ó- tel.
erő, fo álerő, súl erő, súrlódási erők, rugóerő . A rugók erőtörvé e. A le dület fogal a.
Le dület- eg aradás. Ütközések típusai.
Az eg e letes kör ozgás di a ikai feltétele.

Kap solódási po tok:

Matematika: a függvé fogal a, grafikus á rázolás, eg enletre dezés.
Te h ika, életvitel és g akorlat: takarékosság; légsze ezés, zajsze ezés; közlekedés izto sági
eszközök, közlekedési sza ál ok. Bizto sági öv, ütközéses alesetek, a biztonságos fékezés.
Biológia-egészségta : reak ióidő, az állatok ozgása pl. edúza).
Földrajz: a Napre dszer szerkezete, az égitestek ozgása, sillagképek, táv sövek.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tö eg, erő, eredő erő, tehetetlenség, súl , le dület, le dületeg aradás.
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3. MECHANIKAI MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY
EGYS)ERŰ GÉPEK A MINDENNAPOKBAN

12 ÓRA

A ki e atika és a dinamika alapfogal ai. Vektorok fel o tása összetevőkre.

Az e ergiafogalo
él ítése, kiterjesztése. A u ka, e ergia és teljeA te atikai egység
sít é értel ezésé keresztül a tudo á os és a köz api szóhasz áfejlesztési éljai
lat külö özőségé ek e utatása.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
A mechanikai energia tárolási lehetőségei ek
Gépek, jár űvek otorjá ak teljesít é e. felis erése.
Az e eri teljesít é fizikai határai. A súrló- A e ha ikai e ergiák átalakítási fol a ataidás és a közegelle állás hatása a e ha ikai nak ismerete.
e ergiákra.
A mechanikai energia- eg aradás tételé ek
Eg e súl i állapotok
e utatása sza adesés él.
 biztos,
Szá ítási feladatok végzése a teljesít é
el
 bizonytalan,
kapcsolatban.
 közö ös,
Az eg e súl és a nyugalom közötti külö ség
 metastabil.
felis erése ko krét példák alapjá .
Miért használu k eg szerű gépeket? Eg szerű Szá os példa vizsgálata a hétköz apok ól az
eg szerű gépek hasz álatára pl. háztartási
gépek a g akorlat a .
gépek, építkezés a törté ele fol a á ,
 eg oldalú és kétoldalú e elő;
sport).
 álló és ozgó siga;
A külö féle eg szerű gépek űködésé ek ér he gerkerék;
tel ezése a vizsgált példák és érések alap lejtő;
já .
 csavar;
A hel es testtartás egértése ag teher
 ék.
emelésé él.
Cso tok, ízületek, iz ok.
Ismeretek:
Mu kavégzés, a e ha ikai u ka fogal a,
értékeg sége. A hel zeti e ergia, ozgási
energia,
rugalmas
energia.
Energiaeg aradás. A u kavégzés és az e ergiaváltozás kap solata. A teljesít é fogal a,
régi és új értékeg ségei lóerő, kilo att .
Testek eg e súl i állapota, az eg e súl feltétele. A forgató o aték fogal a.
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
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Kap solódási po tok:
Matematika: a függvé fogal a, grafikus á rázolás, eg enletre dezés.
Test evelés és sport: sportolók teljesít é e, sportoláshoz hasz ált pál ák e ergetikai viszoai és sporteszközök e ergetikája.
Te h ika, életvitel és g akorlat: jár űvek fog asztása, u kavégzése, közlekedés izto sági
eszközök, te h ikai eszközök autók, otorok .
Biológia-egészségta : élőlé ek ozgása, teljesít é e.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

A fejlesztés várt
ered é yei a
. évfolya végé

Munka, mechanikai energia (helyzeti e ergia, ozgási e ergia, rugalmas e ergia , e ergia eg aradás, teljesít é . eg e súl i
állapot, forgató o aték, eg szerű gép.

A kísérletezési, érési ko pete ia, a egfigyelő, re dszerező
készség fejlődése. A ozgásta i alapfogal ak ismerete, grafikus feladat egoldás. A e to i e ha ika sze léleti lé yegéek elsajátítása: az erő e a ozgás fe tartásához, ha e a
ozgásállapot egváltoztatásához szükséges.
Egyszerű ki e atikai és di a ikai feladatok egoldása.
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FELTÉTELEI -

9. ÉVFOLYAM

(A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 9. ÉVFOLYAM VÉGÉN)
A ta uló leg e képes a ozgásokról ta ultak és a köz api jele ségek összekap solására,
a fizikai fogal ak hel es hasz álatára, eg szerű szá ítások elvégzésére.
Is erje a érés lé egi jelle zőit, a sza vá os és a g akorlati értékeg ségeket.
Leg e képes a g akorlat a alkal az i a egis ert érési ódszereket.
Tudatosítsa a viszo ítási re dszer alapvető szerepét, egválasztásá ak sza adságát és
élszerűségét.
Is erje a változó ozgás általá os fogal át, értel ezze az átlag- és pilla at i se ességet.
Is erje a g orsulás fogal át, vektor-jellegét.
Tudja á rázol i az s-t, v-t, a-t grafikonokat.
Tudjo eg szerű feladatokat egoldani.
Is erje a kör ozgást leíró kerületi és szögjelle zőket és tudja alkalmazni azokat.
Tudja értel ez i a e tripetális g orsulást.
Mutasso e eg szerű kísérleteket, éréseket.
Értel ezze az eg e es vo alú eg e letes ozgás jelle ző e iségeit, tudja azokat
grafikusa á rázol i és értelmezni.
Ismerje a tehetetle ség fogal át és leg e képes az ezzel kap solatos hétköz api jelenségek értel ezésére.
Ismerje az inercia- tehetetle ségi re dszer fogal át.
A ta uló is erje az erő alak- és ozgásállapot-változtató hatását, az erő érését, értékeg ségét, vektor-jellegét. Leg e képes erőt ér i rugós erő érővel.
Tudja Ne to II. törvé ét, lássa kap solatát az erő sza vá os értékeg ségével.
Is erje a tehetetle tö eg fogal át. Értse a tö egközéppo t szerepét a valóságos testek ozgásá ak értel ezése sorá .
Is erje, és tudja alkal az i a ta ult eg szerű erőtörvé eket.
Leg e képes eg szerű feladatok egoldására, éhá eg szerű eset e :
 álla dó erővel húzott test;

ozgás lejtő ,
 súrlódás szerepe eg szerű ozgások eseté .
Értse, hog az eg e letes kör ozgást végző test g orsulását a e tripetális g orsulást a
testre ható erők eredője adja, a i i dig a kör középpo tjá a utat. Is erje Ne to
gravitá iós törvé ét.
Tudja, hog a gravitá iós köl sö hatás a ég alapvető fizikai köl sö hatás eg ike, eghatározó jele tőségű az égi e ha iká a .
Is erje a sta il, la ilis és közö ös eg e súl i állapot fogal át és tudja alkal az i egyszerű esetek e .
Is erje az erő forgató hatását, a forgató o aték fogal át.
A ta uló értse a fizikai u kavégzés és a teljesít é fogal át, is erje értékeg ségeiket. Leg e képes eg szerű feladatok egoldására.
Is erje a u katételt és tudja azt eg szerű esetekre alkal az i.
Is erje az alapvető e ha ikai e ergiafajtákat, és tudja azokat a g akorlat a értelmezni.
Tudja egyszerű zárt re dszerek példái
keresztül értel ez i a
e hanikai
e ergia eg aradás törvé ét.
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Tudja a g akorlat a hasz ált eg szerű gépek űködését értel ez i, ezzel kap solatban
feladatokat megoldani.
Értse, hog az eg szerű gépekkel u ka e takarítható eg.
Is erje a le dület fogal át, vektor-jellegét, a le dületváltozás és az erőhatás kap solatát.
Tudja a le dülettételt.
Is erje a le dület eg aradás törvé ét párköl sö hatás eseté .
Tudjo értel ez i eg szerű köz api jele ségeket a le dület eg aradásá ak törvé ével.
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10. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra
 Mérés-értékelés óra

10. o. TÉMAKÖRÖK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E ergia élkül e
eg
Hidro- és aerodi a ikai jele ségek, a repülés fizikája
Rezgések, hullá ok
Szikrák és villá ok Az elektro os ára
Lakások, házak elektro os hálózata
Mérés - értékelés

7
7
6
6
6
4

Összese

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL

1. ENERGIA NÉLKÜL NEM MEGY

Előzetes tudás

Mechanikai e ergiafajták. Mechanikai energia- eg aradás.

36

7 ÓRA

Az energia fogal á ak kiterjesztése a hőta ra, a kör ezet és fe tartA te atikai egység hatóság, a kör ezeti re dszerek állapota, vala i t az e er egészsége
fejlesztési éljai vonatkozásá a . A tudo á , te h ika, kultúra sze po tjá ól az i ová ió és a kutatások jele tőségé ek felis erése.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

A hel es táplálkozás e ergetikai vo atkozásai.
A legfo tosa
élel iszerek e ergiatartalá ak is erete. Joule-kísérlet: a hő e haikai eg e értéke. Gépjár űvek e ergiaforrásai, a külö öző üze a agok tulajdo ságai. Külö leges eghajtású jár űvek: például hibridautó, hidrogé el hajtott otor,
elektro os autó.

Egyes táplálékok e ergiatartal á ak összehaso lítása.
Az egészséges táplálkozás jelle zői.
A hő e
iség és hő érséklet fogal á ak
elkülö ítése.
A gépjár űvek e ergetikai jelle zői és a körezetre g akorolt hatás érlegelése.
Új jár ű eghajtási egoldások o o követése g űjtő u ka alapjá .

Ismeretek:

A hő régi és új értékeg ségei: kalória, joule.
A hőközlés és az égéshő fogal a.
A fajhő* fogalma.
A hatásfok fogal a, otorok hatásfoka.
* fajlagos hőkapa itás
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Kap solódási po tok:
Te h ika, életvitel és g akorlat: takarékosság, az autók hűtési re dszeré ek téli védel e.
Fol a atos te h ológiai fejlesztések, i ová ió
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: eruházás egtérülése, egtérülési idő,
takarékosság. A Nap kitü tetett szerepe a itológiá a és a űvészetek e .
Biológia-egészségta : táplálkozás alapvető iológiai fol a atai, ökológiai pro lé ák. A hajszál sövesség szerepe övé ek él, a levegő páratartal á ak hatása az élőlé ekre, fag kár
a g ü öl sösök e , üvegházhatás, a vér o ásra ható té ezők. Az „éltető Nap”, hőháztartás, öltözködés.
Mag ar elv és irodalom: Madá h: Az e er tragédiája eszki ó szí .
Ké ia: az üze a agok ké iai e ergiája, a táplálék mege észtésé ek ké iai fol a atai,
elektrolízis. E oter és e doter fol a atok, ter oké ia, Hess- tétel, kötési e ergia, reakióhő, égéshő, elektrolízis. G ors és lassú égés, tápa ag, e ergiatartalo ATP , a ké iai reak iók irá a, egfordítható fol a atok, ké iai eg e súl ok, sta io árius állapot, élel iszerké ia.
Földrajz: kör ezetvédele , a egújuló és e
egújuló e ergia fogalma.
KULCSFOGALMAK

Hő, fajhő*, kalória, égéshő, hatásfok.

FOGALMAK

* fajlagos hőkapa itás
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2. HIDRO- ÉS AERODINAMIKAI JELENSÉGEK,

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

A REPÜLÉS FI)IKÁJA

A

7 ÓRA

o ás.

A te atikai egység A kör ezet és fe tarthatóság kérdései ek tudatosítása az időjárást efol áfejlesztési éljai soló fizikai fol a atok vizsgálatával kap solat a . Eg ütt űködés, kezde éezőkészség fejlesztése soport u ká a fol tatott vizsgálódás sorá .

Is eretek tartal ak, jele ségek,
problé ák, alkal azások

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

A felhajtóerő i t hidrosztatikai o ásküA lég o ás változásai. A lég o ás függé- lö ség értel ezése.
se a te gerszi t feletti agasságtól és a ak Aerodi a ikai parado o e utatása.
életta i hatásai. A lég o ás és az időjárás A szél épületekre g akorolt hatásá ak e ukapcsolata. Hidro- és aerodi a ikai elvek, tatása példáko .
jele ségek. Az ára lások o ásviszo ai. A Ter észeti és te h ikai példák g űjtése és a
légkör ára lásai ak fizikai jelle zői, a moz- fizikai elvek értel ezése a repülés kap sá
gató fizikai hatások. A te gerára lások jel- ter ések, állatok, repülő szerkezetek st . .
lemzői, a ozgató fizikai hatások. A víz kör- A jég re dhag ó viselkedése következ é eforgása. A efag ó tavak. A jégheg ek. A szél i ek e utatása ko krét g akorlati példáko .
energiája. Az időjárás ele ei, sapadékok, a A szél e rejlő e ergia lehetőségei ek átlátácsapadékok kialakulásá ak fizikai leírása. A sa. A szélerő űvek elő ei ek és hátrá aiter ik szerepe. pl. a sárká repülő él, vitor- ak összeg űjtése.
lázó er ő él. Repülők szár kialakítása. Repülés izto sági statisztikák ele zése.
Hangrob a ás. Légzés.
Ismeretek:
N o ás, hő érséklet, páratartalo . A levegő, i t ideális gáz. A hidrosztatikai o ás
és a felhajtóerő. A páratartalo fogal a, a
telített gőz. A repülés elve. A légelle állás. A
repülőgépek szár á ak sajátosságai a
szár ra ható e előerő .
Kap solódási po tok:
Matematika: a függvé fogal a, az e po e iális függvé grafikus á rázolás, eg e letre dezés.
Ké ia: fol adékok, felületi feszültség, kolloid re dszerek, gázok, levegő, viszkozitás, alter atív e ergiaforrások. A légkör összetétele. Relatív páratartalo , har atpo t.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: hajózás szerepe, légiközlekedés szerepe.
Te h ika, életvitel és g akorlat: repülőgépek közlekedés izto sági eszközei, vízi és légi közlekedési sza ál ok.
Biológia-egészségta : Vízi élőlé ek,
adarak
ozgása, légzés,
él ségi
á or,
heg i etegség, adarak repülése se ességei, reak ióidő. A o ás és változásá ak hatása
az emberi szervezetre pl. súl fürdő, keszo etegség).
Test evelés és sport: sport ag agasságok a , sportolás a él e .
Földrajz: térképek, atlaszok hasz álata; sapadékok, sapadék-eloszlás; te gerára lások;
légkör összetétele, részei, lég o ás, ag földi légkörzés, szél.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Lég o ás, hidrosztatikai
namikai felhajtóerő.

o ás, hidrosztatikai felhajtóerő, aerodi-
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TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

3. RE)GÉSEK, HULLÁMOK

6 ÓRA

Az eg e letes kör ozgás ki e atikájá ak és di a ikájá ak alapfogal ai. Vektorok. Rugóerő, rugal as e ergia. Me ha ikai e ergiaeg aradás.

Rezgések és hullá ok a Földö a felépítés és űködés viszo re dszeré e . A jele ségkör di a ikai hátteré ek értel ezése. A társadal i
A tematikai egység felelősség kérdései ek ha gsúl ozása a ter észeti katasztrófák e ufejlesztési éljai
tatásá keresztül. A tudo á , te h ika, kultúra sze po tjá ól az
idő érés és az épít é ek szerkezeti ele ei ek e utatása. Kezdemé ezőkészség, eg ütt űködés fejlesztése.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkalmazások, is eretek
ódszerta i ajá lások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal a- A rezo a ia feltételei ek e utatása g akorlati példáko a te h iká a és a ter ézások:
Periodikus jele ségek rugóhoz erősített test szetben.
rezgése, fo áli ga ozgása . Csillapodó rez- A rezgések általá os voltá ak, létrejötté ek
egértése, a sillapodás jele ségé ek felisgések. Ké szerrezgések. Rezo a ia, rezoerése ko krét példáko .
nancia-katasztrófa. Me ha ikai hullá ok
kialakulása. Földre gések kialakulása, előre- A rezgések gerjesztésé ek felis erése ég akorlati példá . A hullá ok i t
jelzése, te gerre gések, u a ik. Az árapál - há
jele ség. A Hold és a Nap szerepe a jele ség tér e terjedő rezgések értel ezése g akorlati példáko . A földre gések létrejötté ek
létrejötté e .
ele zése a Föld szerkezete alapjá . A földIsmeretek:
re gésekre, te gerre gésekre vo atkozó
A har o ikus rezgő ozgás jelle zői:
fizikai alapis eretek elsajátítása, a ter é– rezgésidő periódusidő ,
szeti katasztrófák idejé követe dő hel es
– a plitúdó,
agatartás, a földre gés iztos épületek sa– frekvencia.
játságai ak egis erése.
A har o ikus rezgő ozgás és a fo áli ga
Árapál -tá lázatok ele zése.
ozgásá ak e ergiaviszo ai, a sillapítás
leírása.
Hossza ti lo gitudi ális , keresztirá ú
tra szverzális hullá .
A e ha ikai hullá ok jelle zői: hullámhossz, terjedési se esség.
A hullá hosszúság, a frekve ia és a terjedési se esség közötti kap solat is erete.
Hu ge s u kássága.
Kap solódási po tok:
Matematika: alap űveletek, eg e letre dezés, tá lázat és grafiko készítése.
Informatika: i for á iókeresés i ter ete .
Földrajz: földre gések, le eztekto ika, árapál -jele ség.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Har o ikus rezgő ozgás, frekve ia, rezo a ia,
lá , hullá hosszúság, hullá terjedési se essége.

e ha ikai hul-
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FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

4. SZIKRÁK ÉS VILLÁMOK. A) ELEKTROMOS ÁRAM
Erő-elle erő,

6 ÓRA

u kavégzés, elektro os töltés

Az elektro os alapjele ségek értel ezése az anyagot jelle ző eg ik
A te atikai egység alapvető köl sö hatáské t. A sztatikus elektro osságra épülő te h ifejlesztési éljai kai re dszerek felis erése. Felelős agatartás kialakítása. A veszélyhelyzetek felis erése, egelőzése, felkészülés a segítség újtásra.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

Az elektromos töltés fogal a, az elektrosztatikai alapfogal ak, alapjele ségek értel ezése, g akorlati tapasztalatok alapjá .
Po ttöltések közötti erő kiszá ítása. ,jó
szigetelő és jó vezető a agok felsorolása.
Eg szerű elektrosztatikai jele ségek feliserése a fé y ásoló és a lézer o tató
űködésé e se atikus á ra alapjá . A
villá ok veszél é ek, a villá hárítók űködésé ek egis erése, a hel es agatartás elsajátítása zivataros, villá sapásveszél es idő e . Az elektromos térerősség
és az elektromos feszültség jele tésé ek
egis erése, hasz álatuk a jele ségek leírásá a , értel ezésé e . A ko de zátorok szerepé ek felis erése az elektrote hiká a ko krét példák alapjá .

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

Az elektromos ára létrejötté ek egismerése. Az elektro os ára hő-, fé -,
ké iai és ág eses hatásá ak egis erése.
Orvosi alkal azások: EKG, EEG felhasz álási területei ek, diag osztikai szerepé ek
átlátása.Az elektro os elle állás kiszá ítása, érése; a szá ított és ért értékek
összehaso lítása, következtetések levo ása.
Az e eri test őr elle állásá ak érése
külö öző körül é ek között, következtetések levo ása.

Elektrosztatikus alapjele ségek: dörzselektro osság, töltött testek közötti köl sö hatás,
földelés. A fé
ásoló és a lézer o tató
működése. A villá ok keletkezése, veszél e,
a villá hárítók
űködése. Az elektro os
töltések tárolása: ko de zátorok.
Ismeretek:
Po ttöltések közötti erőhatás, az elektro os
töltés eg sége. Elektro osa szigetelő és
vezető a agok. Az elektro osság fizikai leírásá a hasz álatos fogal ak: elektro os
térerősség, feszültség, kapa itás.

Az elektro os ára életta i hatása: az e eri test ára vezetési tulajdo ságai, idegi
ára vezetés. Az elektro os ára életta i
szerepé ek, az orvosi diag osztikai és terápiás alkal azásoknak az ismerete.
A hazugságvizsgáló űködése.
Ismeretek:
Az elektro os ára fogal a, az ára erősség
értékeg sége. Az elektro os elle állás fogal a, értékegysége. Oh törvé e vezető
szakaszra. Vezetők elektro os elle állásá ak
hő érsékletfüggése.
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Kap solódási po tok:

Ké ia: Elektro , proto , elektro os töltés, az ato felépítése, elektrosztatikus köl sö hatások,
kristál rá sok szerkezete. Kötés, polaritás, olekulák polaritása, fé es kötés, fé ek elektro os
vezetése. Io kötés. Elektro os ára , elektro os vezetés. Rá stípusok tulajdo ságai és azok
ato szerkezeti ag arázata. Galvá ele ek űködése, elektro otoros erő.
Io os veg ületek elektro os vezetése olvadék a és oldat a , elektrolízis. Vas ág eses tulajdonsága.
Matematika: alap űveletek, eg e letre dezés, szá ok or álalakja, vektorok, függvények.
Te h ika, életvitel és g akorlat: Ára
iológiai hatása, elektro os ára a háztartás a , iztosíték, fog asztás érők, alesetvédele , földelés. Világítás fejlődése és a korszerű világítási eszközök.
Korszerű elektro os háztartási készülékek, e ergiatakarékosság.
Informatika: ikroelektro ikai ára körök, ág eses i for á iórögzítés.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL

Elektromos köl sö hatás, elektro os töltés, szigetelő a ag,
vezető a ag, elektro os térerősség, elektro os ező, elektroos feszültség, ko de zátor. Elektro os ára , elektromos elle állás.

5. LAKÁSOK, HÁ)AK ELEKTROMOS HÁLÓ)ATA

6 ÓRA

Eg e ára ok alapfogal ai, az elektro os feszültség és elle állás fogalma.
A háztartás elektro os hálózatá ak mint technikai rendszernek azoA te atikai egység osítása, az éri tésvédel i sza ál ok elsajátítása, saládi életre efejlesztési éljai
velés. A kör ezettudatosság és e ergia hatéko ság sze po tjaiak egjele ése a i de api élet e az elektro os e ergia felhasználásá a .
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Eg szerű
kap solási rajzok értel ezése,
Elektro os hálózatok kialakítása lakások- ára kör összeállítása kap solási rajz alapjá .
a , épületek e , elektro os kap solási A soros és a párhuza os kap solások legrajzok. Az elektro os ára veszél ei, kon- fo tosa
jelle zői ek
egis erése, fenektorok lezárása kisg er ekek védel e szültség- és ára erősség viszo ok vizsgálaérdeké e . A iztosíték kis egszakító ta éréssel, összefüggések felis erése az
űködése, hasz álata, olvadó- és auto ata adatok alapjá . Az elektro osság veszél eiiztosítékok. Háro - eres vezetékek hasz á- ek egis erése. A biztosítékok szerepé ek
lata, a földvezeték szerepe. Külö öző telje- egis erése. Az elektromos munkavégzés,
sít é ű fog asztók összehaso lítása. Az a Joule-hő, vala i t az elektro os teljesíte ergiatakarékosság kérdései, vezérelt éj- é
kiszá ítása, fog asztók teljesít északai ára . A villa szá la elemzése.
é ek összehaso lítása. Az energiatakaréIsmeretek:
kosság kérdései ek is erete, a villa számSoros és párhuza os kap solás.
la értel ezése. Hag o á os izzólá pa és
Az elektro os u kavégzés és a Joule-hő azo os fé erejű, fehér LED-eket tartal azó
fogal a, az elektro os teljesít é kiszá- lá pa elektro os teljesít é é ek összeítása.
hasonlítása.
Előzetes tudás

14

PDF Compressor Pro
F IZIKA

Kap solódási po tok:
Ké ia: elektro os ára , elektro os vezetés, rá stípusok tulajdo ságai és azok a agszerkezeti ag arázata. Galvá ele ek űködése, elektro otoros erő. Io os veg ületek
elektro os vezetése olvadék a és oldat a , elektrolízis. Vas ág eses tulajdo sága.
Matematika: alap űveletek, eg e letre dezés, szá ok or álalakja.
KULCSFOGALMAK

Soros és párhuza os kap solás, Joule-hő, földelés.

FOGALMAK

A TOVÁBBHALADÁS

FELTÉTELEI 10. ÉVFOLYAM

(A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM VÉGÉN )
Hő érséklet fogal a, értékeg ségei és érése.
A hő e iség.
Hőta i alapfogal ak hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok , a hőta főtételei, hőerőgépek
ele i szi tű, de alkal az i képes ismerete.
A ak felis erése, hog gépei k űködtetése és az élő szervezetek űködése is e ergiasökke éssel járó fol a at, ezért tartósa , sak e ergia „ efektetése árá ” valósíthatók
meg.
Energetikai szempont ól lássa a lé egi haso lóságot a hőerőgépek és az élő szervezetek
űködése között.
Értse eg a hőerőgép, hűtőgép, hőszivatt ú űködésé ek alapelvét.
Tudja, hog „örök ozgó” „e ergia etáplálás” élküli hőerőgép e létezhet! Másodfokú se : i s
%-os hatásfokú hőerőgép.
Mi de api kör ezetü k hőta i vo atkozásai ak is erete.
Is erje a hőkapa itás és a fajlagos hőkapa itás fajhő fogal át.
Is erje a víz kie elkedőe
agas fajhőjé ek g akorlati vo atkozásait.
Tudjo eg szerű hő serével kap solatos feladatokat megoldani.
Is erje a párolgás, forrás, le sapódás jele ségét, e iségi jelle zőit. Leg e képes a
jele ségek felis erésére a hétköz api élet e időjárás .
Is erje a forráspo t o ásfüggésé ek g akorlati jele tőségét és a ak alkal azását.
Jele ségek, alkal azások: a „kuktafazék” űködése a forráspo t o ásfüggése
Ismerje a víz külö leges hőtágulási sajátosságait.
Is erje az olvadáspo t o ástól és a agi i őségtől való függését.
Is erje a fag ás és olvadás szerepét a i de api élet e .
A ta uló is erje a lég o ás fogal át, értékeg ségeit.
Is erje éhá , a levegő o ásával kap solatos, g akorlati sze po t ól is fontos
jele séget. Tudja alkal az i hidrosztatikai is ereteit köz api jele ségek értel ezésére.
A ta ult is eretek alapjá leg e képes pl. hidraulikus gépek alkal azásai ak e utatása .
Tudja, hog az ára lások oka a o áskülö ség. Leg e képes köz api ára lási jelenségek kvalitatív fizikai értel ezésére.
Tudja értel ez i az ára lási se esség változását a kereszt etszettel az anyagmegmaradás ko ti uitási eg e let alapjá . Is erje a közegelle állás jele ségét, tudja, hog a
közegelle állási erő se ességfüggő.
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Leg e tisztá a a vízi és széle ergia jele tőségével, hasz osításá ak últ eli és korszerű lehetőségeivel. A egújuló e ergiaforrások aktuális hazai hasz osítása.
A ta uló is erje a rezgő test jelle ző para étereit a plitúdó, rezgésidő, frekve ia .
Is erje és tudja grafikusa á rázol i a ozgás kitérés-idő, se esség-idő, g orsulás-idő
függvé eit. Tudja, hog a rezgésidőt a test tö ege és a rugóálla dó határozza meg, de
a kitéréstől független.
Tudja, hogy a harmonikus rezgés di a ikai feltétele a li eáris erőtörvé által leírt erőhatás érvé esülése.
Leg e képes az e ergiaviszo ok kvalitatív értel ezésére a rezgés sorá .
Tudja, hog a kör ezeti hatások súrlódás, közegelle állás iatt a rezgés sillapodik.
Is erje a rezo a ia jele ségét és e ek g akorlati jele tőségét.
A ta uló tudja, hog a e ha ikai hullá a rezgésállapot terjedése vala el közeg e ,
iköz e a agi része skék e halad ak a hullá
al, a hullámban energia terjed.
Kötélhullá ok eseté értel ezze a jelle ző e iségeket hullámhossz, periódusidő .
Is erje a terjedési se esség, a hullá hossz és a periódusidő kap solatát.
Is erje a lo gitudi ális és a tra szverzális hullá ok fogal át.
Hullá kádas kísérletek alapjá értel ezze a hullá ok visszaverődését, törését.
Tudja, hog a hullá ok akadál tala ul áthaladhat ak eg áso .
Értse az i terfere ia jele ségét és értel ezze erősítés és g e gítés kioltás feltételeit.
Tudja, hog alkal as frekve iájú rezgés álla dósult hullá állapotot állóhullá eredé ezhet.
Is erje az elektrosztatikus alapjele ségeket, pozitív és egatív elektro os tulajdo ságú
része skéket, ezek szerepét az elektro os állapot létrejötté e , töltést, az elektro os
egosztás jele ségét.
Is erje a ező fogal át, és létezését fogadja el a agi o jektu ké t. Tudja, hog a
sztatikus elektro os ező forrása/i az elektro os tulajdo ságú része skék.
A ta uló is erje az elektro os ára fogal át, értékeg ségét, érését.
Tudja, hog az eg e ára ú ára források feszültségét, pólusai ak polaritását e elektro os jellegű első fol a atok g akra töltésátre deződéssel járó ké iai vag
ás
fol a atok iztosítják.
Is erje az elektro os ára kör legfo tosa részeit, az ára kör á rázolását kap solási
rajzon. Ismerje az elektromos elle állás, fajlagos elle állás fogal át, értékeg ségét és
érésé ek ódját.
Tudja Oh törvé ét. Leg e képes eg szerű szá ításokat végez i Oh törvé e alapjá . Is erje a első elle állás fogal át.
Tudja értel ez i az elektro os ára teljesít é ét, u káját.
Tudja értel ez i a fog asztóko feltü tetett teljesít é adatokat.
Is erje a soros és párhuza os kap solást.
Is erje a iztosítékok és a szigetelés szerepét.
Is erje szigetelő a agokat.
Is erje az alapvető elektro os éri tésvédel i sza ál okat és azokat a g akorlatban is
tartsa be.
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11. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra
 Mérés-értékelés óra

ÓRA

11. o. TÉMAKÖRÖK
1
2
3
4
5

A hang és a hangszerek világa
Vízkör ezetü k fizikája
Ko
u iká ió, ko
u iká iós eszközök
Glo ális kör ezeti pro lé ák fizikai vo atkozásai
Mérés - értékelés

6
8
12
6
4

Összese
TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

1. A HANG ÉS A HANGSZEREK VILÁGA

36
6 ÓRA

Rezgések fizikai leírása. A se esség fogal a.

A hang szerepé ek egértése az e eri szervezet egis erésé e ,
A te atikai egység
az e er érzékelésé e , egészségé e , a ko
u iká iós re dszerekfejlesztési éljai
ben.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Pro lé ák, jele ségek, g akorlati alkal azások:

Ha gse ességérése. A ha gse esség
függése a közegtől. Doppler-hatás. Az emberi hangérzékelés fizikai alapjai. Az e eri
fül felépítése. A hangok keltésé ek eljárásai,
hangszerek. Húrok rezgései, húros ha gszerek. Sípok fajtái. A zajsze
ezés. Ultrahang
a ter észet e és g ógyászat a .
Ismeretek:
A ha g fizikai jelle zői. A ha g terjedésé ek
mechanizmusa. Ha gi te zitás, a de i el
fogalma. Felharmonikusok.

A ha g agasság és frekve ia kap solatá ak
kísérleti e utatása. Legalá eg ha gse esség- érés elvégzése. Közeledő, illetve távolodó
autók ha gjá ak vizsgálata, a frekve iaváltozás kvalitatív értel ezése. Néhá jellegzetes
ha g elhel ezése a de i elskálá ö álló i forá iókeresés alapjá . Kísérlet húros ha gszere : felha g egszólaltatása, a tapasztalatok
értel ezése. A ha golás e utatása. Vizet tartal azó ké sövek ha g agasságá ak vizsgálata, zárt és itott síp ha gjá ak összehaso lítása. G űjtő u ka a fokozott ha gerő egészségkárosító hatásával, a hatást sökke tő izto sági i tézkedésekkel kap solatban.

Kap solódási po tok:

Matematika: periodikus függvé ek. Filozófia: az idő filozófiai kérdései.
Informatika: az infor atikai eszközök űködésé ek alapja, az órajel.

KULCSFOGALMAK

Frekvencia, terjedési se esség, hullá hossz, alaphang, felharmonikus.

FOGALMAK
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*
Te atikai egység
Fejlesztési él
Előzetes tudás

2. VÍ)KÖRNYE)ETÜNK FI)IKÁJA
Fajhő fajlagos hőkapa itás , hő e

8 ÓRA

iség, e ergia.

A kör ezet és fe tarthatóság kérdései ek értel ezése a vízkör ezet kap sá , a kör ezettudatosság fejlesztése. Hal azállapotváltozások sajátságai ak azo osítása ter ikus re dszerek e , a fizikai
odellezés képességé ek fejlesztése. Képi és ver ális i for á ió feldolgozásá ak erősítése.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkalmazások, is eretek
ódszerta i ajá lások

A tematikai egység fejlesztési
éljai

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

A víz külö leges tulajdo ságai re dhag ó
hőtágulás, ag olvadáshő, forráshő, fajhő*), ezek hatása a ter észet e , illetve
mesterséges kör ezetü k e .
Hal azállapot-változások párolgás, forrás,
le sapódás, olvadás, fag ás, szu li á ió .
A o ás és a hal azállapot-változás kapcsolata. Köl sö hatások határfelületeke
felületi feszültség, hajszál sövesség .
Lakóházak vizesedése. Vér o ás, véráramlás.
Ismeretek:
A szilárd a agok, fol adékok és gázok tulajdo ságai.
A hal azállapot-változások e ergetikai viszo ai: olvadáshő, forráshő, párolgáshő.

A külö öző hal azállapotok eghatározó
tulajdo ságai ak re dszerezése, ezek értel ezése része ske odellel és köl sö hatás-típusokkal.
A jég re dhag ó hőtágulásá ól adódó teendők, sza ál ok összeg űjtése pl. a él ségi
fag határ szerepe az épületek él, vízellátásál st . .
Hő érséklet-hő e
iség grafiko ok készítése,
ele zése
hal azállapotváltozások ál.
A végső hő érséklet eghatározása különöző hal azállapotú, ill. külö öző hő érsékletű a agok keverésé él.
A felületi jele ségek ö álló kísérleti vizsgálata.
A vér o ás érés elvé ek átlátása.

Kap solódási po tok:
Matematika: függvé fogal a, grafikus á rázolás, eg e letre dezés.
Biológia-egészségta : A hajszál sövesség szerepe övé ek él. A levegő páratartal a és a
közérzet kapcsolata. Vérkeri gés, a vér o ásra ható té ezők.
Ké ia: Hal azállapotok és változásaik. Gázok, fol adékok ára lási re dszere. Kapilláris
jele ség. A víz tulajdo ságai; adszorp ió. Felületi feszültség.
Földrajz: A Föld vízkészlete. A víz körforgása. Csapadékok képződése. Ó eá i éghajlat, „álla dó esők öve”.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, ter ikus eg e súl , felületi feszültség.
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TEMATIKAI
EGYSÉG

FEJLES)TÉSI CÉL

3. KOMMUNIKÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓS ES)KÖ)ÖK,
KÉPALKOTÁS, KÉPRÖG)ÍTÉS A 21. S)Á)ADBAN

óra

Me ha ikai rezgések, elektro ág eses hullá ok. Az elektro ág eses
hullá ok ter észete.
I for á iós, ko
u iká iós re dszerek i t te h ikai re dszerek
értel ezése. Szerepük egértése az adatrögzítés e , adatok tová íA tematikai
tásá a . Képalkotási eljárások, adattárolás és tová ítás, orvosi, diagegység evelésinosztikai eljárások előfordulásá ak, éljai ak, legfő
sajátságai ak
fejlesztési éljai
felismerése a i de apok a . Az i ová iók szerepé ek felis erése
a tudo á a , te h iká a és kultúrá a .
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkal azások, is eretek
ódszerta i ajá lások
Előzetes tudás

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
A korszerű ka erák, a te ák, vevőkészülékek
űködésé ek legfo tosa ele ei.
Az elektro ág eses hullá ok elhajlása, szóródása, visszaverődése az io oszférá ól.
A o iltelefo felépítése és űködése.
A teljes visszaverődés jele sége. Üvegszálak
optikai ká elek e , e doszkópok a . Diagnosztikai ódszerek alkal azásá ak élja és
fizikai alapelvei a g óg ászat a a test e
keletkező ára ok ki utatása, rö tge , képalkotó eljárások, e doszkóp hasz álata .
Terápiás ódszerek alkal azásá ak élja és
fizikai alapelvei a g óg ászat a . Elektronikus
me óriák. Mág eses e óriák.CD, DVD le ezek. A képek és ha gok kódolása.
A fé elektro os hatás jele sége, g akorlati
alkal azása digitális ka era, fé
ásoló, lézer o tató űködése .
A digitális fé képezés alapjai. I tegrált áramkörök és felhasz álásuk.
Ismeretek:
Elektro ág eses rezgések ílt és zárt rezgőkör e .
A rádió űködésé ek elve. A odulá ió.
A i áris kód, digitális jelek, i pulzusok.
A fé elektro os hatás fizikai leírása, ag arázata.
Al ert Ei stei
u kássága.

Az elektro ág eses hullá ok szerepé ek
felis erése az i for á ió- ha g, kép átvitelben.
A o iltelefo legfo tosa
tartozékai ak
SIM kárt a, akku ulátor st . kezelése,
fu k iójuk egértése.
Az aktuálisa leg oder e
o ilkészülékekhez re delt éhá fu k ió, szolgáltatás
értel ezése fizikai sze po t ól, azok alkal azása.
A ká ele törté ő adatátvitel elvé ek egértése.
Az e doszkópos operá ió és éhá diagnosztikai eljárás elvé ek, g akorlatá ak,
szervezetre g akorolt hatásá ak egis erése, az egészségtudatosság fejlesztése.
A digitális technika leglényegesebb elveinek,
a legelterjedtebb alkalmazások fizikai alapjainak áttekintése konkrét gyakorlati példák
alapján. Kísérletek DVD- (CD-) lemezzel.
A legelterjedte adattárolók legfo tosa
sajátságai ak, a legúja
ko
u iká iós
lehetőségek ek és te h ikák ak
o o
követése. A digitális képrögzítés elvi lé egé ek, ill. a CCD felépítésé ek átlátása.
A fé képezőgép jelle ző para éterei ek
értel ezése: fel o tás, optikai- és digitális
zoom. G űjtő u ka: A „jó” fé képek készítésének titkai. A rö tge sugarak g óg ászati
szerepé ek és veszél ei ek összeg űjtése.
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Kap solódási po tok:

Mozgóképkultúra és édiais eret: A ko
u iká ió alapjai. A képalkotó eljárások alkalazása a digitális űvészetek e .
Biológia-egészségta : Betegségek és a képalkotó diag osztikai eljárások, a egelőzés szerepe.
Vizuális kultúra: a fé képezés i t űvészet, digitális űvészet
Mag ar

elv és irodalo ;

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

ozgóképkultúra és

szerepe. Az U iverzu .

Elektro ág eses rezgés, hullá , teljes visszaverődés, adatátvitel,
adattárolás, i for á ió, fé elektro os hatás.

4. GLOBÁLIS KÖRNYE)ETI PROBLÉMÁK

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

édiais eret: A fé

6 ÓRA

FIZIKAI VONATKO)ÁSAI
A hő terjedésével kap solatos is eretek.
A kör ezettudatos

agatartás fejlesztése, a glo ális sze lélet erősítése.

A te atikai egység A kör ezeti re dszerek állapotá ak, védel é ek és fe tarthatóságá ak
fejlesztési éljai
egis ertetése g akorlati példáko keresztül. Médiatudatosságra evelés
a szerzett i for á iók té eke alapuló, kritikus

érlegelésé keresztül.

Pro lé ák, jele ségek,
gyakorlati alkal azások, is eretek

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajá lások

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Hatásu k a kör ezetü kre, az ökológiai lábo ot
eghatározó té ezők: táplálkozás,
lakhatás, közlekedés st . A hatások ele zése a
fizika sze po tjá ól. A Föld véges eltartó képessége. Kör ezetsze ezési, légsze ezési
pro lé ák, azok fizikai hatása. Az ózo pajzs
szerepe. Ipari létesít é ek izto sága. A globális fel elegedés kérdése. Üvegházhatás a
ter észet e , az üvegházhatás szerepe. A gloális fel elegedéssel kap solatos tudo á os,
politikai és áltudo á os viták.

Megfelelő segédletek felhasz álásával a saját
ökológiai lá o
eg e sülése. A sökke tés
ódozatai ak végiggo dolása, kör ezettudatos fog asztói sze lélet fejlődése.
A kör ezeti ártal ak egis erése, súl ozása
például: újság ikkek értel ezése, a kör ezettel kap solatos politikai viták pro- és ko tra érvre dszeré ek egértése . A glo ális fel elegedés o jektív té ei ek és a lehetséges okokkal
kapcsolatos feltevések ek az elkülö ítése. A
kör ezet állapota és a gazdasági érdekek lehetséges összefüggései ek egértése.

Ismeretek:
A hősugárzás elektro ág eses hullá
köl sö hatása eg kiterjedt testtel. Az
üvegházgázok fogal a, az e eri tevéke ség szerepe az üvegházhatás erősítésé e . A széndioxid-kvóta.
Kap solódási po tok:
Biológia-egészségta : az ökológia fogal a.
Földrajz: Kör ezetvédele ; A egújuló és e
tétele. A levegő fel elegedése.
Informatika: adatg űjtés az i ter etről.
KULCSFOGALMAK

Ökológiai lá

egújuló e ergia fogal a; A légkör össze-

o , üvegházhatás, glo ális fel elegedés, ózo pajzs.

FOGALMAK
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TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A fejlesztés várt
ered é yei a
. évfolya végé

A ta uló is erje a rezgő test jelle ző para étereit a plitúdó, rezgésidő, frekve ia .
Tudja, hog a ha g e ha ikai rezgés, a i a levegő e lo gitudi ális
hullá ké t terjed.
Is erje a ha g agasság, a ha gerősség, a terjedési se esség fogalát.
Leg e képes legalá eg ha gszer űködésé ek ag arázatára.
Is erje az ultraha g és az i fraha g fogal át, g akorlati alkal azását.
Ismerje a hallás fizikai alapjait, a hallásküszö és a zajsze ezés fogal át.
Is erje a felületi feszültség fogal át. Is erje a határfelületek ek azt
a tulajdo ságát, hog i i u ra töreksze ek.
Leg e tisztá a a felületi jele ségek fo tos szerepével az élő és élettelen természetben.
A ta uló tudja az a ag külö öző hal azállapotait szilárd, fol adék- és
gázállapot akroszkopikus fizikai tulajdonságaik alapjá jelle ez i. Lássa,
hog ug a azo a ag külö öző hal azállapotai eseté a elsőe ergiaértékek külö öz ek, a hal azállapot egváltozása e ergiaközlést elvoást igényel.
Is erje az olvadás, fag ás fogal át, jelle ző para étereit olvadáspo t,
olvadáshő .
Is erje az olvadáspo t o ástól és a agi i őségtől való függését.
Is erje a fag ás és olvadás szerepét a i de api élet e .
Is erje a párolgás, forrás, le sapódás jele ségét, e iségi jelle zőit. Leg e képes a jele ségek felis erésére a hétköz api élet e időjárás . Is erje a forráspo t o ásfüggésé ek g akorlati jele tőségét és a ak alkalmazását.
Is erje az elektro ág eses hullá fogal át, tudja, hog az elektro ág eses hullá ok fé se ességgel terjed ek, a terjedéshez i s szükség közegre.
Távoli, rezo a iára ha golt rezgőkörök között az elektro ág eses hulláok révé e ergiaátvitel lehetséges fé es összeköttetés élkül. Az i for áiótová ítás új útjai.
Is erje az elektro ág eses hullá ok frekve iatarto á okra osztható
spektru át és az eg es tarto á ok jelle zőit
Tudja, hog az elektro ág eses hullá a e ergia terjed.
Legyen képes példáko e utat i az elektro ág eses hullá ok g akorlati
alkal azását. Tudja a ta uló, hog a fé elektro ág eses hullá , az elektro ág eses spektru eg eghatározott frekve iatarto á ához tartozik.
Tudja a vákuu eli fé se esség értékét és azt, hogy mai tudásunk szerint
e él ag o se esség e létezhet határse esség .
Is erje a fé terjedésével kap solatos geo etriai optikai alapjele ségeket
visszaverődés, törés
Ismerje a geometriai optika legfo tosa alkal azásait.
Ismerje az UV- és az IR-sugárzás egészségüg i hatásait.
Is erje az ökológiai lá
o , üvegházhatás,

glo ális fel elegedés, ózo pajzs fogal akat.
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12. ÉVFOLYAM
Éves óraszá :

óra

Heti óraszá : óra
 Mérés-értékelés óra

1
2
3
4
5

12. o. TÉMAKÖRÖK
A fé ter észete és a látás
Atomfizika a hétköz apok a
A Naprendszer fizikai viszonyai
Csillagok, galaxisok
Mérés - értékelés
Összese

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL

Előzetes tudás

1. A FÉNY TERMÉS)ETE ÉS A LÁTÁS

6
8
8
6
3
31
6 ÓRA

Elektro os ező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás. Minde api is eretei k a szí ekről, a fé viselkedésére vo atkozó geometriai optikai alapismeretek.

A fé kettős ter észeté ek egértése. A sztrakt go dolkodás fejlesztése. Az e eri sze védel e fo tosságá ak és lehetőségei ek
eláttatása, az egészséges élet ódra törekvés erősítése. A szí ek
A te atikai egység szerepe i de apjai k a , a har o ikus szí összeállítás fizikai alapo törté ő ag arázata, esztétikai evelés. A tudo á , te h ika,
fejlesztési éljai
kultúra sze po tjá ól az i ová iók például a holográfia, a lézer
szerepé ek felis erése. A ag ar kutatók, felfedezők Gá or Dé es
szerepé ek egis erése a lézeres alkal azások fejlesztésé e :
nemzeti azonosságtudat erősítése.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Elsődleges és ásodlagos fé források a
kör ezetü k e . A fé
alá . Ár ékjelenségek, a félár ék fogal a. A valódi és a
látszólagos kép. A sze vázlatos felépítése.
G akori látáshi ák. Sze üveg és ko taktlen se jelle zői, a dioptria fogal a. Szí es
világ: vörös, zöld és kék alapszí ek, kevert
szí ek. A szí es o itorok, kijelzők űködése. Szivárvá . Déli á . A lézer. A háromdi e ziós képalkotás aktuális ered ényei.

Az elsődleges és ásodlagos fé források
egkülö öztetése. Az ár ékjele ségek
felis erése, értel ezése,
egfig elése.
Egy fé se esség érésére
e slésére
alkal as eljárás
egis erése. Eg szerű
kísérletek elvégzése a háztartás a és körezetü k e előforduló elektro ágneses
hullá ok és az a ag köl sö hatására.
A foto el élet értel ezése, a frekve ia
hullá hossz és foto e ergia kap solatáak egis erése. A látást veszél eztető
té ezők átteki tése, a látás-kiegészítők és
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A táv ső és a ikroszkóp űködésé ek elve.
Ismeretek:
Az elektro ág eses hullá fogal a.
A fé se essége légüres tér e . A fé seessége külö öző a agok a . Planck hipotézise, foto ok. A fé törés és a fé viszszaverődés törvé ei. Teljes visszaverődés.
Valódi és látszólagos kép. Le sék tulajdonságai, legfő jelle zői, a dioptria fogal a.
A fé fel o tása, a tiszta spektru szí ek:
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, i ol a.
Tükrök sík, do orú, ho orú .

optikai eszközök kiválasztása szempontjaiak egis erése.
Eg szerű sugár e etek készítése, leképezések értel ezése.
A táv ső és ikroszkóp felfedezésé ek tudo á törté eti szerepé ek egis erése,
hatásá ak felis erése az e eri go dolkodásra.
A lézerfé
el kap solatos izto sági
előírások tudatos alkal azása.

Kap solódási po tok:
Biológia-egészségta : Az e ergiaátadás szerepe a g óg ászati alkal azások ál. A sze
látás, a sze egészsége.
Ké ia: lá gfestés.
Mag ar elv és irodalo ; ozgóképkultúra és
I for atika: o itorok, kijelzők.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

édiais eret: szí ek a

és a

űvészetekben.

Hullá hossz, frekvencia, fé se esség, elektro ág eses hullá , foto ,
spektru . Tükör, le se, fókuszpo t, látszólagos és valódi kép, szí felo tás. Teljes visszaverődés.
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Fejlesztési él
Előzetes tudás

2. ATOMFIZIKA A HÉTKÖ)NAPOKBAN
Ütközések. A fé

óra

jelle zői. Elemek tulajdo ságai.

Az a ag odellezésé e rejlő filozófiai, tudo á törté eti vonatkozások felis erése. A odellalkotás is eretel életi szerepé ek értelezése. A radioaktivitás és a agszerkezet kap solatá ak egis eréA te atikai egység
se, a radioaktív sugárzások i de api egjele ésé ek, az élő és
fejlesztési éljai
élettele kör ezetre g akorolt hatásai ak e utatása, az e ergiater elés e játszott szerepé ek átteki tése. Az álla polgári felelősségvállalás erősítése.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
pro lé ák, alkal azások

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajá lások

Pro lé ák, jele ségek, g akorlati alkal azások:
Az ato fogal á ak fejlődése, az egyes
ato
odellek ellett és elle szóló érvek,
tapasztalatok.
Elektro , ato ok, olekulák és eg é összetett re dszerek kristál ok, fol adékkristályok, kolloidok). Az ato
ag felfedezése:
Rutherford szórási kísérlete.

Külö öző fé ki o sátó eszközök spektruá ak g űjtése a g ártók adatai alapjá . Pl.
akváriu -fé sövek fajtái ak spektruma.)
Kutató u ka: a radioaktív jód vizsgálati jele tősége. A radioaktivitás egészségüg i hatásai ak felis erése:
 sugár etegség;
 sugárterápia.

Sta il és o ló ato
agok. A radioaktív sugárzás felfedezése. A radioaktív o lás.
A o lás véletle szerűsége.
Radioaktivitás, esterséges radioaktivitás.
A ukleáris e ergia felhasz álásá ak kérdései.
Az e ergiater elés ko kázati té ezői.
Ato erő űvek
űködése, sza ál ozása.
Ko kázatok és re dszer izto ság sugárvédelem).
Ismeretek:
Vo alas és fol to os szí képek jelle zése,
létrejöttük ag arázata.
A agszerkezetre vo atkozó ato fizikai elképzelések. Az a ag kettős ter észete.
Építőkövek: proto , eutro , kvark. A tö eghiá fogalma. Az ato
ago elüli köl sönhatások.
A tö eg-e ergia eg e értékűség.
Radioaktív izotópok.
Felezési idő, aktivitás.
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Kap solódási po tok:
Matematika: fol to os és diszkrét változó, e po e iális függvé .
Ké ia: anyagszerkezeti vizsgálatok, az ato szerkezete; kristál ok és kolloidok; az atommag.
Etika: a tudo á felelősségé ek kérdései.
Biológia-egészségta : a sugárzások iológiai hatásai.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a Hirosi ára és Nagaszakira ledo ott két
ato o a törté ete, politikai háttere, késő i következ é ei.
Földrajz: e ergiaforrások.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Vo alas szí kép, az a ag kettős ter észete. Tö eg-e ergia eg e értékűség. Radioaktivitás, felezési idő.
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3. A NAPRENDSZER FIZIKAI VISZONYAI

óra

Az általá os tö egvo zás törvé e, Kepler-törvé ek, hal azállapotváltozások.

Előzetes tudás

A Naprendszer mint összefüggő fizikai re dszer egis erése, értelezése, állapotá ak és keletkezésé ek összekap solása. Az űrkutaA te atikai egység
tás
i t társadal ilag hasz os tevéke ség egértetése. Az űrkutafejlesztési éljai
tás tudo á törté eti vo atkozásai, szerepé ek átteki tése a körezet és fe ntarthatóság sze po tjá ól.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajá lások
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazá- Az Föld ozgásaihoz kötött időszá ítás logikájá ak egértése.
sok:

A hold- és a apfog atkozás.
A Merkúr, a Vé usz és a Mars jellegzetességei.
A Jupiter, a Szatur usz, az Urá usz és a Neptunusz jellegzetességei. G űrűk és holdak az óriásol gók körül. Meteorok, meteoritek.
A kis ol gók övé ek elhel ezkedése. Az űrkutatás
állo ásai: első e er az űr e , a Hold eghódítása, ag arok az űr e . Emberi objektumok az
űr e : hordozórakéták, szállító eszközök. Az emeri élet lehetősége az űr e . Ne zetközi Űrállo ás. A világűr egfig elése: táv sövek, para olaa te ák, űrtáv ső.

Ismeretek:
A Naprendszer szerkezete, legfontosabb objektu ai. A ol gók pál ája, keri gésük és forgásuk
sajátságai. A Naprendszer keletkezése. A Föld
kora. A Hold jelle ző adatai távolság, keri gési
idő, forgási periódus, hő érséklet , a légkör hiáa. A Hold fázisai, a fázisok ag arázata. A Hold
kora. Az űrkutatás irá ai, hasz osítása, társadalmi szerepe.

A Földö uralkodó fizikai viszo ok ak és a Föld
Napre dszere
elüli hel zeté ek összekap solása. Holdfog atkozás egfig elése, a Hold- fázis
és holdfog atkozás egkülö öztetése. Tá lázati adatok segítségével két égitest sajátságaiak, felszí i viszo ai ak összehaso lítása, az
eltérések okai ak és azok következ é ei ek az
értel ezése.
Az űrkutatás fejlődésé ek legfo tosa állo ásaira vo atkozó adatok g űjtése, re dszerezése.
A ag ar űrkutatás ered é ei ek, űrhajósai k ak, a ag arok által fejlesztett, űr e juttatott eszközök ek a egis erése.
Az űrkutatás jele kori progra já ak, fő törekvései ek átteki tése.

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári ismeretek: Kopernikusz, Kepler, Newton mu kássága. A apfog atkozások szerepe az e eri kultúrá a .
Földrajz: a tananyag sillagászati fejezetei, a Föld forgása és keri gése, a Föld forgásá ak
következ é ei
ugati szelek öve , a Föld első szerkezete, földtörté eti katasztrófák,
kráter e sapódás keltette felszí i alakzatok keresése térképeke , űholdfelvételeke .
Biológia-egészségta : a Hold és az e er iológiai iklusai, az élet fizikai feltételei; A tartós
súl tala ság hatása az e eri szervezetre; A ag távolságú e eres űrutazás pszi hológiai korlátjai. Etika: kör ezeti etika kérdései; az e er hel e és szerepe.
KULCSFOGALMAK

Pál a, keri gés, forgás, ol gó, hold, üstökös,

eteor,

eteorit. Űrkutatás.

FOGALMAK
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6 ÓRA

4. CSILLAGOK, GALAXISOK

Előzetes tudás A Nap sugárzása, e ergiater elése. A fé

terjedése.

A felépítés és űködés kap solatá ak értel ezése a sillagok a
i t
A tematikai ter észeti re dszerek e . Az U iverzu
általu k is ert része a agi
egység fejlesz- eg ségé ek eláttatása. A világ i de ség i t fizikai re dszer fejlődésétési éljai
ek, a fejlődés keretei ek, következ é ei ek, idő eli lefutásá ak egértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Pro lé ák, jele ségek, g akorlati alkalmazások:

A Nap várható jövője. A csillagtevéke ség
for ái, ezek észlelése. A fizikai-matematikai
világleírások hatása az európai kultúrára. Az
U iverzu tágulására utaló tapasztalatok, a
gala is hal azok távolodása.
Ismeretek:
A sillag defi í iója, jelle zői, g akorisága,
érete, szerepe az ele ek kialakulásá a .
A galaxisok, alakjuk, szerkezetük. Gala isu k: a Tejút. Az Univerzu fejlődése, az
ősro a ás el élet. Az Univerzum kora,
létrejötté ek, jövőjé ek éhá
odellje.

A sillagok éretviszo ai ak ag ságrendek ek átteki tése. A csillagok energiatermelésé ek egértése. Ö álló projekt unkák, képek g űjtése, eg szerű egfig elések
végzése például: a Tejút
egfig elése .
Érvelés és vita az U iverzu ról kialakított
képzetekkel kapcsolatban.

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Napkultusz az a tik kultúrák a .
Ké ia: a periódusos re dszer, ele ek keletkezése.
Mag ar elv és irodalo : Madá h I re: Az e er tragédiája.
Etika: az e er világeg ete e elfoglalt hel é ek értel ezése.
Biológia: az evolú ió fogal a.
KULCSFOGAL- Csillag, gala is, Tejút. Ősro a ás, téridő.
MAK FOGALMAK
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FELTÉTELEI

A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 12. ÉVFOLYAM VÉGÉN
A ta uló legyen képes fizikai jele ségek egfig elésére, s az e ek sorá szerzett tapasztalatok el o dására. Leg e tisztá a azzal, hog a fizika átfogó törvé eket ismer fel,
el ek alkal azhatók jele ségek értel ezésére, eg es ese é ek i őségi és e iségi előrejelzésére.
Leg e képes eg szerű fizikai re dszerek eseté a lé eges ele eket a lé egtele ektől
elválaszta i, tudjo eg szerű szá ításokat elvégez i és hel es logikai következtetéseket levonni.
Tudja hel ese hasz ál i a ta ult e ha ikai és elektro osságta i alapfogal akat tehetetlenség, se esség, g orsulás, tö eg, erő, erőtörvé ek, le dület, u ka, e ergia,
teljesít é , hatásfok, ára erősség, feszültség, elle állás .
Tudjo példákat o da i a ta ult jele ségekre, a ta ult legfo tosa törvé szerűségek
érvé esülésére a ter észet e , a te h ikai eszközök eseté e .
Tudja a ta ult értékeg ségeket a i de api élet e is előforduló e iségek esetée hasz ál i.
Leg e képes a szá ítógépes világháló a té ához kap solódó érdekes és hasz os adatokat, i for á iókat g űjte i. Is erje a ta ul á ok sorá előforduló fontosa hétköz api eszközök űködési elvét, izto ságos hasz álatát.
Leg e tisztá a saját fizikai aspektusaival, vala i t a ozgás, tájékozódás, közlekedés,
a háztartás e ergetikai ellátásá ak világítás, fűtés, elektro os re dszer, hőháztartás
legalapvető fizikai vo atkozásaival, ezek g akorlati alkal azásaival.
Is erje az e er és kör ezeté ek köl sö hatásá ól fakadó elő öket és pro lé ákat,
valamint az emberiség felelősségét a kör ezet egóvásá a .
A ta uló is erje az i foko
u iká iós te h ológia legfo tosa eszközeit, alkal azásukat, űködésük fizikai hátterét.
Is erje saját érzékszervei űködésé ek fizikai vo atkozásait, törekedje ezek állapotáak tudatos védel ére. Is erje a látható fé külö öző hullá tulajdonságait.
Is erje ol a kísérleti ered é eket, tapasztalati té eket, a el ek ől arra következtethetü k, hog az a ag ato os szerkezetű. Is erje fel, hog a fizika odelleken keresztül ragadja eg a valóságot, eljárásai, ódszerei kijelölik a tudo á határait.
Ismerje a mag-átalakulások fő típusait hasadás, fúzió . Leg e tisztá a ezek felhaszálási lehetőségeivel.
Tudja összehaso líta i az ato e ergia felhasz álásá ak elő eit és hátrá ait a tö i
e ergiater elési óddal, külö ös teki tettel a kör ezeti hatásokra. Leg e képes U iverzu u kat és az e ert köl sö hatásuk a sze lél i, az e eriség létrejöttét, sorsát,
jövőjét és az U iverzu törté etét összekap sol i.
Leg e ek is eretei a sillagászat alapvető ered é eiről. Is erje az U iverzu és a
Naprendszer kialakulásá ak törté etét. Is erje az űrhajózás el életi és g akorlati jelentőségét.
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Tudja a ta uló, hog a fé elektro ág eses hullá , az elektro ágneses spektrum egy
eghatározott frekve iatarto á ához tartozik.
Tudja a vákuu eli fé se esség értékét és azt, hog
ai tudásu k szeri t e él ag o se esség e létezhet határse esség .
Is erje a fé terjedésével kap solatos geo etriai optikai alapjele ségeket visszaverődés, törés
Is erje a fé hullá ter észetét izo ító legfo tosa kísérleti jele ségeket i terfere ia, polarizá ió , és értel ezze azokat.
Tudja értel ez i a fehér fé összetett voltát.
Is erje a fé része sketulajdo ságára utaló fé elektro os kísérletet, a foto fogalát, e ergiáját Is erje a geo etriai optika legfo tosa alkal azásait.
Értse a leképezés fogal át, tükrök, le sék képalkotását. Is erje és értse a g akorlata fo tos optikai eszközök eg szerű ag ító, ikroszkóp, táv ső , sze üveg, űködését.
Leg e képes egyszerű optikai kísérletek elvégzésére.
Légköroptikai jele ségek déli á , szivárvá , fé szóródás, a le e ő Nap vörös színe).
Hullá hossz, frekve ia, fé se esség, elektro ág eses hullá , foto , spektrum. Tükör, le se, fókuszpo t, látszólagos és valódi kép, szí fel o tás. Teljes visszaverődés.
Is erje a ta uló az ato ok létezésére utaló korai ter észettudo á os tapasztalatokat, tudjo
egg őzőe érvel i az ato ok létezése ellett. Értse az ato ról alkotott
elképzelések ato
odellek fejlődését: a odell i dig kísérleteke , éréseke alapul, azok ered é eit ag arázza; új, a odellel ár e értel ezhető, azzal elle to dás a álló kísérleti tapasztalatok eseté új odell egalkotására va szükség.
Mutassa e a odellalkotás lé egét Tho so és Rutherford odelljé , a odellt
egalapozó és egdö tő kísérletek, jele ségek alapjá .
Tudja, hogy a kvantummechanikai atommodell az elektronokat hullá ké t írja le. Tudja, hog az elektro ok i pulzusa és hel e eg szerre e
o dható eg po tosan.
A ta uló is erje az ato
ag jelle zőit tö egszá , re dszá és a ag alkotórészeit.
Is erje az ato
agot összetartó agerők, az ú . „erős köl sö hatás” tulajdo ságait.
Tudja kvalitatív szi te értel ez i a ag kötési e ergiáját, értse a eutro ok szerepét
a ag sta ilizálásában.
Is erje a tö egdefektus jele ségét és kap solatát a kötési e ergiával.
Is erje a radioaktív o lás típusait, a radioaktív sugárzás fajtáit és egkülö öztetésük kísérleti ódszereit. Tudja, hog a radioaktív sugárzás i te zitása érhető. Is erje
a felezési idő fogal át.
Leg e fogal a a radioaktív izotópok esterséges előállításá ak lehetőségéről és tudjo példákat a esterséges radioaktivitás éhá g akorlati alkal azására a g ógyászat a és a űszaki g akorlatban.
Értse az ato e ergia szerepét az e eriség övekvő e ergiafelhasz álásá a , ismerje
elő eit és hátrá ait.
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Leg e tájékozott arról, hog a sillagok a
agfúziós fol a atok zajlanak, ismerje a
Nap energiater elését iztosító fúziós fol a at lé egét.
Is erje a Nap és a Hold égi ozgásá ak jelle zőit, értse a Hold fázisai ak változását,
tudja értel ez i a hold- és apfog atkozásokat. Is erje a legfo tosa égitesteket
ol gók, holdak, üstökösök, kis ol gók és aszteroidák, sillagok és sillagre dszerek,
gala isok, gala ishal azok és azok legfontosa jelle zőit.
Leg e ek is eretei a esterséges égitestekről és azok g akorlati jele tőségéről a tudo á a és a te h iká a .
Is erje a Napre dszer jelle zőit, a keletkezésére vo atkozó tudo á os elképzeléseket.
Tudja, hog a Nap sak eg az átlagos sillagok közül, iköz e a földi élet sze po tjá ól eghatározó jele tőségű. Is erje a Nap legfo tosa jellemzőit:
a Nap szerkezeti felépítését, első, e ergiater elő fol a atait és sugárzását, a Nap ól
a Földre érkező e ergia e iségét apálla dó . . Is erje az U iverzu korára és
kiterjedésére vo atkozó e sléseket, tudja, hog az U iverzu g orsuló üte e tágul.
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KÉMIA
9-11. ÉVFOLYAM
(ESTI TAGOZAT)
A ké iai alap űveltség az a agi világ egis erésé ek és egértésé ek eg ik fo tos eszköze. A ké ia ta ulása ol a folyamat, amely – tartal ai és tevéke ségei keresztül – az
alapis eretek elsajátításá illetve az alapvető logikai összefüggések felis erésé túl arra
otiválja a ta ulókat, hog tudásukat a api életüket éri tő ké iai pro lé ák kritikus végiggondolására alkal azzák és igé t alakít ki arra, hog azt a késő iek e g arapítsák.
A ké ia ta ulása a a segít, hog a ta uló fel őttké t életvezetésével, ottho a és kör ezete állapotával kap solat a
egalapozott dö téseket hozzo , tudatos fog asztóvá, felelős
és kritikus álla polgárrá váljo , aki tudása révé védett az áltudo á os, g akra
a ipulatív i for á iókkal illetve a téves vag hiá os tájékoztatással sze e . A ké iai alap űveltség révé érthető és értékelhető, hog a ké iával kap solatos területek (egyebek mellett
a ké iai alapkutatások, a veg ipar, a g óg szer-, élel iszer- és koz etikai ipar űvelése
il e perspektívát jele t glo ális és e zeti szi te , az eg é i élet i őség változása illetve
a sze él es karrier sze po tjá ól.
Célu k és feladatu k, hog a progra végére a ta uló tudja, ivel foglalkozik a ké ia tudo á a, il e kérdésekre, il e
ódszerekkel keres válaszokat. Ta ul á ai révé fogéko á válik arra, hog eg es pro lé ák ké iai vetületeivel foglalkozzo , kritikus sze lélettel közelít az ezekkel kap solatos i for á iókra. Pozitív kör yezeti attitűdje révé aktívan
gyakorolja közösségi szerepét illetve álla polgári jogait abba , hogy ké iai tudását alkal azva felelős dö téseket hozzo . Képes re dszersze lélettel go dolkod i ké iai problé ákról, igé e va az oksági kap solatok feltárására, egértésére. Saját él é ei vannak
az a agok egis eréséről, alkal azza az alapvető bizto sági előírásokat és szabályokat,
képes sza atosa kifejez i tapasztalatait.
A e iségi sze lélet kialakítása és fejlesztése a ké iai alap űveltség fontos eleme. Ezt
elsősor a a értékeg ségek és ag ságre dek értel ezésé és a g akorlati élet sze po tjá ól legjele tőse pro lé ák kap sá alapozzuk eg. Ezzel lehetőséget teremtü k arra,
hog a ké iával el él ülte e foglalkozó ta ulók iztos alapokkal kezdjék a ko ol a
szá ítások egoldását. Noha e e az alapozó szakasz a összetett szá ítási feladatok
gyakoroltatása e
élu k, ha gsúl ozzuk a differe iálás szerepét a külö öző él ségű
e iségi jellegű pro lé ák egoldásá a . Ezzel elkerülhetjük, hog az általá os képzés e részt vevő ta ulók felesleges és elkedvetle ítő kudar él é eket szerezze ek, ug anakkor az érdeklődő és tehetséges öve dékek elé is egfelelő kihívásokat tá asztu k.
A ké iaoktatás a fe tarthatóságra evelés fo tos eszköze. Általá a is, de ko krét a agokhoz kötötte is e utatja a ter észeti erőforrások véges voltát, a felelős, takarékos, alesetmentes anyaghasz álat és hulladékkezelés fo tosságát. A tudo á törté eti példák
arra világíta ak rá, hog eg -egy felfedezés hosszú, kitartó, következetes u ka ered é e
és hog eg -eg tudo á os felis erés vag te h ikai újítás az élet szá os területé g ökeres változásokat, alkal azásuk pedig közös felelősséget jele t.
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TÉMAKÖRÖK, TANANYAGTARTALMAK
9. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.
4.
5.

Óra

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik
Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei
A nitrogéncsoport és elemei vegyületei
A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei
A fémek és vegyületeik
Összesen
10. ÉVFOLYAM

1.
2.
3.
4.
5.

Óra

A kémia és az atomok világa
Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban
Anyagi rendszerek
Kémiai reakciók és reakciótípusok
Elektrokémia

Összesen

11. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.

8
6
6
8
8
36

10
8
6
6
6
36
Óra

A szénhidrogének és halogénezett származékaik
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek
A nitrogéntartalmú szerves vegyületek

Összesen

12
12
12
36

A keretta terv e határoz eg külö órakeretet a té akörök összefoglalására és a ta ulói
teljesít é ek érésére, ezért az összefoglalások, szá o kérések órakerete az évfol a onké ti időkeret e eleérte dő, azt a szakta ár ak a 36 óra terhére kell ta e etébe
egterveznie.

KIEMELT FONTOSSÁGÚ, FEJLES)TENDŐ TERÜLETEK










Adott té akör tudo á törté eti vo atkozásai pl. felfedezés, felfedezés jele tősége,
tudósok, st .
A ké ia agyar vo atkozásai e zetközi hírű tudósok, No el-díjasok, st .
Az a agok életta i hatásai, veszél ei pl. alkoholok, aro ás oldószerek, halogé ek,
övé i a agok életta i hatásai, érgezések, arások, égések, st . Megelőzés.
A ké ia és a iológia határvonalai: pl. iogé ele ek; tápa agok összetétele, hel es
táplálkozás; szénhidrátok, a i osavak, fehérjék, RNS, DNS.
Glo ális kör ezeti pro lé ák ké iai vo atkozásai pl. üvegházhatású gázok, az ózo
tulajdo ságai és iológiai jele tősége, a légkör, a vizek és a talaj védel e
Hulladékgazdálkodás: hulladékok veszél ei, hulladékok sökke tésé ek lehetőségei,
hulladékok g űjtése, újrahasz osítás, újrafelhasz álás, a ter észet védel e.
Kör ezeti sze lélet kialakítása pl. e ergiagazdálkodás, kör ezet védelme)
Az alapvető kémiai (és természettudományos) ismeretek szükségessége, ennek beláttatása tanulóinkkal.
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A 9–10. ÉVFOLYAM

KÉMIA TANANYAGÁNAK ANYAGS)ERKE)ETI RÉS)E

A periódusos re dszer felépítésé ek
íg

ag arázatához sak a Bohr-féle ato

az alhéjak és a periódusos re dszer

A kva tu

e ha ikai ato

ezői ek kap solatát

odellt hasz áljuk,
e

vizsgáljuk.

odell és az elektro hullá ter észeté ek következ é ei sak

választható ta a ag. Erre rész e a ké iata ítás időkeretei, rész e pedig az elvo t fogalmak
szá á ak sökke tése érdeké e va szükség. A ta terv a e esgáz-elektro szerkezet
korá

ár

ról is ert sta ilitásá ól és az elektro egativitás fogal á ól vezeti le az eg es ato ok

szá ára ké iai kötések és
az ala so a

ásodlagos köl sö hatások kialakulása révé adódó lehetőségeket

e ergiaállapot elérésére. Mi dezek logikus következ é eké t írja le az íg

kialakuló hal azok tulajdo ságait,

ajd pedig a ké iailag tiszta a agok ól létrejövő

keverékeket és összetételük egadásá ak ódjait.
A ké iai reak iók vég e e etelé ek feltételeit, a reak iókat kísérő e ergiaváltozások,
idő eli lejátszódásuk és a ké iai eg e súl ok vizsgálatát követi a tö

sze po t alapjá való

soportosításuk. A sav- ázis reak iók értel ezése proto át e et alapjá

Brø sted szerint)

törté ik, és szerepel a g e ge savak, illetve ázisok és sóik oldatai a kialakuló eg e súl ok
vizsgálata is. A redo ireak iók elektro át e et alapjá törté ő tárg alása lehetővé teszi az
oxidá iós szá ok változásá ól kii duló eg e letre dezést. Az elektroké iai is eretek rész e
építe ek a redo ireak iók sorá ta ultakra,

ásrészt a

egszerzett tudás fel is hasz álható az

eg es szervetle ele ek és veg ületek előállításá ak és felhasz álásá ak ta ulásakor.
A szervetle

és a szerves a agok tárg alása g akorlat e trikus, a e

előfordulásukat és felhasz álásukat a szerkezetük ől levezetett tulajdo ságaikkal

i e

ag arázza.

A szervetle ké iai is eretek sorre djét a periódusos re dszer soportjai, a szerves ké iáét
pedig az eg es veg ületekre jelle ző fu k iós soportok sza ják eg. Ez azért logikus felosztás,
ert az eg es ele ek éppe a haso ló ké iai tulajdo ságaik alapjá kerültek a periódusos
re dszer azo os soportjai a,
e

íg a szerves veg ületek ké iai tulajdo ságait elsősor a a

ük lévő fu k iós soportok sza ják eg. Ezt ta ulói k a is tudatosíta i kell.
Az adott időkeret e

e lehet él a példa egoldó ruti kialakítása.
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9. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 36 óra
Heti óraszám: 1 óra
TÉMAKÖRÖK
1. A hidrogé , a e esgázok, a halogé ek és veg ületeik
1.1. A hidrogé
1.2. A e esgázok
1.3. A halogé ek és veg ületeik
2. Az o igé soport és ele ei ek veg ületei
2.1. Az o igé és veg ületei
2.2. A ké és veg ületei
3. A itrogé soport és ele ei ek veg ületei
3.1. . . A itrogé és veg ületei
3.2. . . A foszfor és veg ületei
4. A szé soport és ele ei és szervetle veg ületei
4.1. A szé és o idjai
5. A fé ek és veg ületeik
5.1. Alkálifé ek és alkáliföldfé ek
5.2. Eg é fé ek
5.3. Félfé ek
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1.

Tematikai egység

A HIDROGÉN, A NEMESGÁZOK,
A HALOGÉNEK ÉS VEGYÜLETEIK

El zetes tudás

Órakeret
8 óra

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókészség, 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:

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

Előfordulás. Felhasználás.

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.

Nátrium-klorid
Előfordulás. Felhasználás.

Hidrogén-klorid
Előfordulás. Előállítás.
Felhasználás.

A halogének és a halogenidek élettani hatása közötti
nagy különbség okainak megértése. Bróm bemutatása,
kioldása brómos vízből benzinnel. Információk Semmelweis Ignácról, a hipó összetételéről, felhasználásáról és annak veszélyeiről, a halogénizzókról, a jódoldatok összetételéről és felhasználásáról (pl. fertőtlenítés, a
keményítő kimutatása).
Élelmiszerek sótartalmával, a napi sóbevitellel kapcsolatos számítások, szemléletformálás.
Jódozott só, fiziológiás sóoldat, a túlzott sófogyasztás,
útsózás előnyös és káros hatásai.
A gyomorsav sósavtartalmával és gyomorégésre alkalmazott 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, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció.
A H, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és mindennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik alapján. 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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2.
AZ OXIGÉNCSOPORT

Tematikai egység

ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI

El zetes tudás

Órakeret
6 óra

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

2.1. AZ OXIGÉN ÉS VEGYÜLETEI
Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
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, fénymásolók).

Víz.
Az
ivóvízre
megadott
egészségügyi
A sűrűség függése a hőmérséklettől. Redoxi- határértékek értelmezése, ezzel kapcsolatos
és sav-bázis reakciókban betöltött szerepe.
számolások,
a vízszennyezés tudatos
minimalizálása.
Hidrogén-peroxid
A H2O2 bomlása katalizátorok hatására, oxiAz oxigén oxidációs száma nem stabilis (-1), dáló- és redukáló hatásának bemutatása, hajbomlékony, oxidálószer és redukálószer is
tincs szőkítése, a H2O2 mint fertőtlenítőszer
lehet. Felhasználás.
(Hyperol, Richter Gedeon) és mint rakétahajtóanyag.
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)
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.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

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

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 alkalmazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek
sokféleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti érzékenység fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése.
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3.
A NITROGÉNCSOPORT

Tematikai egység

ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI

El zetes tudás

Órakeret
6 óra

Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennyezés.

3.1. A NITROGÉN ÉS VEGYÜLETEI
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
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.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A levegő NOx-tartalmára vonatkozó egészségügyi határértékekkel, a műtrágyák összetételével 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)
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.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A difoszfor-pentaoxid oldása vízben,
kémhatásának vizsgálata. A trisó vizes
oldatának kémhatás-vizsgálata.
A gyufa története (Irinyi János), foszforeszkálás, a foszfátos és a foszfátmentes mosóporok környezeti hatásai. Az üdítőitalok foszforsav-tartalmának
fogakra
gyakorolt
hatásása. A foszfor körforgása a természetben.

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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4.

Tematikai egység

A SZÉNCSOPORT ÉS ELEMEI ÉS
SZERVETLEN VEGYÜLETEI

El zetes tudás

Órakeret
8 óra

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)
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).

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Érvek és ellenérvek tudományos megalapozottságának vizsgálata és vitákban való alkalmazása a klímaváltozás kapcsán. A szénmonoxid és a szén-dioxid térfogatával kapcsolatos számolások.
Adszorpciós kísérletek aktív szénen.
Vita a klímaváltozásról. Karbonátok és hidrogén-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.
Kulcsfogalmak, fogalmak:
TOVÁBBHALADÁS

Allotróp módosulat. Atomrács. Rétegrács. Adszorpció. Üvegházhatás.

FELTÉTELE

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
El zetes tudás

5
A FÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK

Órakeret
8 óra

Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis reakció.

5. 1. ALKÁLIFÉMEK ÉS ALKÁLIFÖLDFÉMEK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Alkálifémek
Kis EN, tipikus fémek, oxidációs szám
(+1), erős redukálószerek, vízből lúgképzés
közben hidrogénfejlesztés, nemfémekkel
sóképzés. Nagy reakciókészség miatt
előfordulás csak vegyületeikben, előállítás
olvadékelektrolízissel.
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.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Az alkálifémekről és vegyületeikről korábban
tanultak rendszerezése.

Mészégetéssel, mészoltással, a mész megkötésével 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)
Alumínium
Előfordulás. Előállítás. Felhasználás.
Az alumínium előállításának története és
magyar vonatkozásai
(„magyar ezüst”,
vörösiszap-katasztrófa).
Ón és ólom
Felületi védőréteg. Felhasználás. Élettani
hatás.
Vascsoport, króm és mangán
Rozsda. Vas- és acélgyártás, edzett acél,
ötvözőanyagok,
rozsdamentes
acél.
Újrahasznosítás,
szelektív
gyűjtés,
korrózióvédelem.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A reakciók ipari méretekben való
megvalósítása által okozott nehézségek
megértése.
Alumínium reakciója oxigénnel, vízzel,
sósavval és nátrium-hidroxiddal.
Akkumulátorok
szelektív
fontossága és megértése.

gyűjtésének

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, felhasználása és értéke közötti összefüggések megértése.

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.

Rézdrót lángba tartása, patinás rézlemez és
malachit bemutatása

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, tulajdonságai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok megértése és
alkalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás, a korrózióvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés problémáinak helyes kezelése a hétköznapokban. A fémek előállítása és reakciókészsége közötti 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 ia és az ato ok világa
1.1. Az atom szerkezete
. . A periódusos re dszer és az a ag e iség
. Ké iai kötések és köl sö hatások hal azokban
. . Ké iai kötések kialakulása – elsőre dű kötések
. . . Kovale s kötés és ato rá s
. . Másodre dű kötések és a olekulará s
3. Anyagi rendszerek
. . Hal azállapotok és hal azállapot-változások
. . Az a agi re dszerek és soportosításuk
4. Ké iai reak iók és reak iótípusok
4.1. A ké iai reak iók feltételei és a ké iai eg e let
4.2. Sav- ázis reak iók
. . Redo ireak iók
.Elektroké ia
. .Galvá ele ek , elektrolízis
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1.

Tematikai egység
El zetes tudás

A KÉMIA ÉS AZ ATOMOK VILÁGA

Órakeret
10 óra

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg.

1.1 AZ ATOM SZERKEZETE
Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Az atomok és belső szerkezetük.
Az anyag szerkezetéről alkotott elképzelések
változása: atom (Dalton), elektron (J. J. Thomson), atommag (Rutherford), elektronhéjak
(Bohr). A proton, neutron és elektron relatív
tömege, töltése. Rendszám, tömegszám, izotópok. Radioaktivitás (Becquerel, Curie házaspár) és alkalmazási területei (Hevesy György,
Szilárd Leó, Teller Ede). Elektrosztatikus vonzás és taszítás az atomban. Alapállapot és gerjesztett állapot. Párosított és párosítatlan elektronok, jelölésük.

A részecskeszemlélet megerősítése.
Térfogatcsökkenés alkohol és víz elegyítésekor
és ennek modellezése. Dalton gondolatmenetének bemutatása egy konkrét példán. Számítógépes animáció a Rutherford-féle szórási kísérletről. Műszerekkel készült felvételek az
atomokról. Lehetőségek az elektronszerkezet
részletesebb megjelenítésére. Lángfestés.
Információk a tűzijátékokról, gyökökről,
„antioxidánsokról”, az elektron hullámtermészetéről (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 elektronszerkezeti okai, a periódusos rendszer (Mengyelejev): relatív és moláris atomtömeg, rendszám = protonok száma illetve elektronok száma; csoport = vegyértékelektronok száma; periódus = elektronhéjak száma.
Nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás (EN).

A relatív és moláris atomtömeg, rendszám, elektronszerkezet és reakciókészség közötti összefüggések megértése és alkalmazása.
Az azonos csoportban lévő elemek tulajdonságainak összehasonlítása és az EN csoportokon és periódusokon belüli változásának szemléltetése kísérletekkel.
(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
Kulcsfogalmak, fogalmak:
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELE

Természettudományos vizsgálati módszer, áltudomány, proton, neutron, 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 megteremtésében és fenntartásában
A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme.
Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris
tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor.

16

PDF Compressor Pro
KÉMIA

2.
Tematikai egység

KÉMIAI KÖTÉSEK ÉS
KÖLCSÖNHATÁSOK HALMAZOKBAN

El zetes tudás

Órakeret
8 óra

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek képletei.

2. 1. KÉMIAI KÖTÉSEK KIALAKULÁSA – ELSŐRENDŰ KÖTÉSEK
Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

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

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

Ionvegyületek képletének szerkesztése.
Ionos kötés és ionrács
Egyszerű ionok kialakulása nagy ENKísérletek ionos vegyületek képződésére.
különbség esetén. Az ionos kötés, mint erős
elektrosztatikus kölcsönhatás, és ennek következményei.A NaCl képződése és ionrácsa.
Ionvegyületek tulajdonságai (op, oldhatóság)
Összetett ionok
Összetett ionok képződése, töltése és térszerkezete. A mindennapi élet fontos összetett ionjai.

Összetett ionokat tartalmazó vegyületek képletének
szerkesztése. Összetett ionokat tartalmazó vegyületek 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 fémrács jellemzői alapján.
Animációk és kísérletek a fémek elektromos vezetéséről.

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 A kötéspolaritás megállapítása az EN-különbség
energia,
kötéshossz.
Atomrácsos
anyagok alapján.
makroszkópikus tulajdonságai és felhasználása.
Animációk a kovalens kötés kialakulásáról. Információk az atomrácsos anyagok felhasználásáról.
Molekulák képződése, kötő és nemkötő elektronpá- Molekulák alakjának és polaritásának megállapítása.
rok. Összegképlet és szerkezeti képlet.
A molekulák alakja. A molekulapolaritás.
Kapcsolódási pontok:
Fizika: energiaminimum. Fizika, matematika: vektorok. Fizika: töltések, pólusok.

2.2. MÁSODRENDŰ KÖTÉSEK ÉS A MOLEKULARÁCS
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

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

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Tendenciák felismerése a másodrendű kölcsönhatásokkal jellemezhető molekularácsos anyagok
fizikai tulajdonságai között. Kísérletek a másodrendű kötések fizikai tulajdonságokat befolyásoló hatásának szemléltetésére (pl. különböző folyadékcsíkok 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 anyagok szerkezete, tulajdonságai és felhasználása közötti összefüggések
alkalmazása.
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Tematikai egység

El zetes tudás

3.

ANYAGI RENDSZEREK

Órakeret
6 óra

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

3. 1. HALMAZÁLLAPOTOK ÉS HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A rendszer és környezte, nyílt és zárt rendszer. Ismert anyagi rendszerek és változások besoroA kémiailag tiszta anyagok, mint egykompo- lása a megismert típusokba.
nensű, a keverékek, mint többkomponensű
Gyakorlati életből vett példák keresése különhomogén, illetve heterogén rendszerek.
böző számú komponenst és fázist tartalmazó
rendszerekre.
Az anyagok tulajdonságainak és halmazálla- A valószínűsíthető halmazállapot megadása az
pot-változásainak anyagszerkezeti értelmezése. anyagot alkotó részecskék és kölcsönhatásaik
Exoterm és endoterm változások.
alapján.
Számítógépes animációk a halmazállapotváltozások modellezésére. Gyakorlati példák.

Kapcsolódási pontok:
Fizika: halmazállapotok, a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások, belső energia, hő, állapotjelzők: nyomás, hőmérséklet, térfogat.
Magyar nyelv és irodalom: szólások: pl. „Eltűnik, mint a kámfor”; Móra Ferenc: Kincskereső
kisködmön.

19

PDF Compressor Pro
KÉMIA
3.2. AZ ANYAGI RENDSZEREK ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK
Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

M: Kristályos anyagok olvadásának és amorf
Szilárd anyagok
Kristályos és amorf szilárd anyagok; a részecs- anyagok lágyulásának megkülönböztetése kísérletekkel.
kék rendezettsége.
Gázok és gázelegyek
A tökéletes (ideális) gáz, Avogadro törvénye,
moláris térfogat.
Gázok diffúziója. Gázelegyek összetételének
megadása.

A gázok moláris térfogatával és relatív sűrűségével, a gázelegyek összetételével kapcsolatos
számolások. A gázok állapotjelzői közötti öszszefüggések 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 forrásponttal; a forráspont nyomásfüggése. Oldódás,
oldódási sebesség, oldhatóság. Az oldódás és
kristályképződés; telített és telítetlen oldatok.
Az oldáshő. Az oldatok összetételének megadása (tömeg- és térfogatszázalék, anyagmennyiség-koncentráció). Adott töménységű
oldat készítése, hígítás. Ozmózis.
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 szervezetben és a nanotechnológiában.

Oldhatósági görbék elemzése. Egyszerű számolási feladatok megoldása az oldatokra vonatkozó összefüggések alkalmazásával.
Kísérletek és gyakorlati példák gyűjtése az
ozmózis jelenségére (gyümölcsök megrepedése
esőben, tartósítás sózással, kandírozással, hajótöröttek szomjhalála).
A kolloidokról szerzett ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.
Különféle kolloid rendszerek létrehozása és
vizsgálata. Adszorpciós kísérletek és kromatográfia. Információk a szmogról, a ködgépekről, a szagtalanításról, a széntablettáról, a
gázálarcokról, a nanotechnológiáról.

Kapcsolódási pontok:
Matematika: százalékszámítás, aránypárok.
Biológia-egészségtan: légzési gázok, szén-dioxid-mérgezés. Biológiailag fontos kolloidok, fehérjék. 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, exoterm, 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 felismerése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és
az ozmózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. Az oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmenynyiség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként
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Tematikai egység

El zetes tudás

4.
KÉMIAI REAKCIÓK ÉS REAKCIÓTÍPUSOK

Órakeret
6 óra

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

4.1. A KÉMIAI REAKCIÓK FELTÉTELEI ÉS A KÉMIAI EGYENLET
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A kémiai reakciók és lejátszódásuk feltételei, Kémiai egyenletek rendezése készségszinten.
aktiválási energia, aktivált komplex. A kémiai Egyszerű sztöchiometriai számítások.
egyenlet felírásának szabályai, a megmaradási
törvények, sztöchiometria.
A kémiai reakciók energiaviszonyai
Képződéshő, reakcióhő, a termokémiai egyenlet. Hess tétele. A kémiai reakciók hajtóereje
az energiacsökkenés és a rendezettségcsökkenés. Hőtermelés kémiai reakciókkal az iparban
és a háztartásokban. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése.

Az energiamegmaradás törvényének alkalmazása a kémiai reakciókra.
Egyes tüzelőanyagok fűtőértékének összehasonlítása, gázszámlán található mennyiségi
adatok értelmezése.

A reakciósebesség
A reakciósebesség fogalma és szabályozása a
háztartásban és az iparban. A reakciósebesség
függése a hőmérséklettől, illetve a koncentrációtól, katalizátorok.

Kémiai reakciók sebességének befolyásolása a
gyakorlatban.
Információk a gépkocsikban lévő katalizátorokról, az enzimek alkalmazásáról.

Kémiai egyensúly
A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot kiala- A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő rendkulásának feltételei és jellemzői. A tömegha- szerre gyakorolt külső hatás következményeitás törvénye. A Le Châtelier–Braun-elv és a nek megállapítása konkrét példákon.
kémiai egyensúlyok befolyásolásának lehetőségei, ezek gyakorlati jelentősége.
Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: aktiválási energia. ATP, lassú égés, a biokémiai folyamatok energiamérlege. Az enzimek szerepe. Homeosztázis, ökológiai és biológiai egyensúly
Fizika: hőmérséklet, mozgási energia, rugalmatlan ütközés, lendület, ütközési energia, megmaradási 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)
A savak és bázisok fogalma Brønsted szerint,
sav-bázis párok, kölcsönösség és viszonylagosság. 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 működése. Közömbösítés és semlegesítés, sók. Sóoldatok pH-ja, hidrolízis. Teendők sav-, illetve
lúgmarás esetén.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A sav-bázis párok felismerése és megnevezése.
Erős és gyenge savak és bázisok vizes oldatainak páronkénti elegyítése, a reagáló anyagok
szerepének megállapítása. Kísérletek virágés zöldségindikátorokkal.

Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: a szén-dioxid oldódása , sav-bázis reakciók az élő szervezetben, kiválasztás, a testfolyadékok kémhatása, a zuzmók mint indikátorok, a savas eső hatása az élővilágra.
Matematika: logaritmus.

4. 3. REDOXIREAKCIÓK
Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Oxidáció és redukció

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

Egyszerű redoxiegyenletek rendezése az elektronátmenetek alapján, egyszerű számítási feladatok megoldása. Az oxidálószer, illetve a
redukálószer megnevezése redoxireakciókban.
Redoxireakciókon alapuló kísérletek (pl. magnézium 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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Kulcsfogalmak, fogalmak:

TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELE

TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELE

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai
egyenlet,
tömegmegmaradás,
töltésmegmaradás,
energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás törvénye, 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 összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség
értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braunelv alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a savbázis 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 magyarázatok történeti változásának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.
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Tematikai egység
El zetes tudás

5. ELEKTROKÉMIA

Órakeret
6 óra

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

5.1.GALVÁNELEMEK , ELEKTROLÍZIS
Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
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.

Különféle galvánelemek pólusainak megállaGalvánelem
A galvánelemek (Daniell-elem) felépítése és pítása.
működése, anód- és katódfolyamatok.
Daniell-elem készítése, a sóhíd, illetve a diafA redukálóképesség és a standardpotenciál. ragma szerepe. Két különböző fém és gyüStandard hidrogénelektród. A galvánelemekkel
mölcsök felhasználásával készült galvánelekapcsolatos környezeti problémák.
mek.
A tüzelőanyag-cellák.
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 vízbontókészülék működése.
A Faraday-törvények használata számítási feladatokban, pl. alumíniumgyártás esetén.

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

(évfolyam)

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulladékgyűjtés, galvanizálás.
A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók
közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások működési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A galvánelemek 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 szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, előállítását,
gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbségeket.
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 kritikus 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 egyszerűbb problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, 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 alkalmazásával véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a
családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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„Orvoshoz kellene menned.
Furán nézel ki.”

11. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 36 óra
Heti óraszám: 1 óra

TÉMAKÖRÖK
1. A szé hidrogé ek és halogé ezett szár azékaik
1.1. Bevezetés a szerves ké iá a
1.2. A szé hidrogé ek
2. Az o igé tartal ú szerves veg ületek
2.1. O igé tartal ú szerves veg ületek fu k iós soport szeri t
2.2. Felületaktív a agok, tisztítószerek
3. A szé hidrátok
4. A itrogé tartal ú szerves veg ületek
4.1. Az a i ok és a idok
4.2. A i osavak, peptidek, fehérjék
4.3. Nitrogé tartal ú hetero iklusos veg ületek
4.4. A ukleotidok és a uklei savak
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1.
Tematikai egység

A SZÉNHIDROGÉNEK
ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK

El zetes tudás

Órakeret
12 óra

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

1. 1. BEVEZETÉS A SZERVES KÉMIÁBA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A szerves kémia tárgya (Berzelius, Wöhler), az organogén elemek (Lavoisier).
A szerves vegyületek nagy száma, a szénatom különleges sajátosságai, funkciós csoport, konstitúció, izoméria. Összegképlet
(tapasztalati és molekulaképlet), a szerkezeti képlet, a konstitúciós képlet és az egyszerűsített jelölési formái. A szénváz alakja. A
szerves vegyületek elnevezésének lehetőségei: tudományos és köznapi nevek.
Szerves kémiai alapreakciók: addíció,
szubsztitúció, polimerizáció, kondenzáció,
hidrolízis, stb.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Az anyagi világ egységességének elfogadása.
A modell és képlet kapcsolatának rögzítése, képletírás. A nevek értelmezése.
Molekulamodellek, szerves molekulákról készült ábrák, képek és képletek összehasonlítása, animációk bemutatása. Az izomer vegyületek tulajdonságainak összehasonlítása. A szerves vegyületek elnevezése néhány köznapi
példán bemutatva, rövidítések, pl. E-számok.
Reakciótípusokat az adott funkciós csoportoknál
meg kell nevezni. A lista a szaktanár kompetenciája szerint kiegészíthető.

Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: biogén elemek, egészséges táplálkozás
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1. 2. A SZÉNHIDROGÉNEK
Kőolaj, földgáz

El zetes tudás
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Alkánok (paraffinok), cikloalkánok,

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Veszélyes anyagok környezetterhelő felhasználása szükségességének belátása.
Molekulamodellek készítése. Kísérletek telített szénhidrogénekkel: pl. földgázzal felfújt
mosószerhab égése és sebbenzin lángjának
oltása, a sebbenzin mint apoláris oldószer.
Információk a kőolaj-feldolgozásról, az
üzemanyagokról, az oktánszámról, a cetánszámról, a megújuló és a meg nem újuló
energiaforrások előnyeiről és hátrányairól, a
szteránvázas vegyületekről.

1-8 szénatomos főlánccal rendelkező alkánok
elnevezése, metil- és etilcsoport, homológ sor,
általános képlet. A nyílt láncú alkánok molekulaszerkezete, a ciklohexán konformációja. Apoláris molekulák, olvadás- és forráspont függése
a moláris tömegtől. Égés, szubsztitúciós reakció
halogénekkel, hőbontás. A telített szénhidrogének előfordulása és felhasználása. A fosszilis
energiahordozók problémái. A kőolaj és a földgáz keletkezése, tulajdonságaik, felhasználásuk.
A metán jellemzése. (előfordulás, kémiai és
fizikai tulajdonságok, előállítás, felhasználás.)
Képlete.
Az etán jellemzése. (előfordulás, kémiai és fizikai tulajdonságok, előállítás, felhasználás.)

Képlete.

Az alkének (olefinek)

A háztartási műanyaghulladékok szelektív
gyűjtése és újrahasznosítása fontosságának
megértése. Geometriai izomerek tanulmányozása modellen.

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

A természetes és mesterséges anyagok összehasonlítása.
Paradicsomlé reakciója brómos vízzel. Környezetvédelmi problémák.

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

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

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

A szerves halogénvegyületek környezetszenynyezésével kapcsolatos szövegek, hírek kritikus, önálló elemzése.
A halogénszármazékok felhasználásának problémái (teflon, DDT, PVC, freon).
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Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: etilén mint növényi hormon, rákkeltő és mutagén anyagok, levegőszennyezés, szmog, üvegházhatás, ózonpajzs, savas esők.
Földrajz: Kőolaj, földgáz keletkezése, előfordulása. Aszfalttavak. Üvegházhatás. Energiahordozók. Légkör szennyezése, szmog. Globális problémák, üvegházhatás, ózonlyuk, savas
eső. Kaucsukfa-ültetvények. Energiaprobléma.
Fizika: olvadáspont, forráspont, forrás, kondenzáció, forráspontot befolyásoló külső tényezők, hő, energiamegmaradás, elektromágneses sugárzás, poláros fény, a foton frekvenciája,
szín és energia, üvegházhatás.
Technika, életvitel és gyakorlat: fűtés, tűzoltás, energiatermelés.
Kulcsfogalmak, fogalmak:
KÖVETELMÉNY
AZ
ÉVFOLYAM VÉGÉN
VÉGÉN

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 alkalmazása. A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete,
tulajdonságai, előfordulásuk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok 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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El zetes tudás

2.
AZ OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

Órakeret
12 óra

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis reakciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, funkciós 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, részleges oxidációjuk, semleges kémhatásuk,
észterképződés. Alkoholok, alkoholtartalmú
italok előállítása. Denaturált szesz.

Alkoholos italok összetételére, véralkoholszintre, metanolmérgezésre vonatkozó számolások, egészségtudatos magatartás.
M: Metanol vagy etanol égetése, oxidációja
réz(II)-oxiddal, alkoholok oldhatósága vízben, oldat kémhatása, etanol mint oldószer.
A bioetanol, a glicerin biológiai és kozmetikai jelentősége, mérgezések és borhamisítás.

Az éterek elnevezése, szerkezete. A dietil-éter Munkabiztonsági szabályok ismerete és betartátulajdonságai, élettani hatása, felhasználása
sa.
régen és most.
Az aldehidek és a ketonok elnevezése, szerkezete, tulajdonságai, oxidálhatósága.
A formaldehid felhasználása (formalin), mérgező hatása. Aceton, mint oldószer.

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

A karbonsavak csoportosítása értékűség és a Karbonsavak közömbösítése, reakciójuk karboszénváz alapján, elnevezésük. Szerkezetük,
nátokkal, pezsgőtabletta porkeverékének készítéfizikai és kémiai tulajdonságaik.
se, karbonsavsók kémhatása.
A karbonsavak előfordulása, felhasználása,
jelentősége.
Az észterek
Észterképződés alkoholokból és karbonsavakból,
kondenzáció
és
hidrolízis.
A gyümölcsészterek mint természetes és mesterséges 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), SzentGyörgyi Albert. Lipidek, sejthártya, táplálkozás. Az alkohol hatásai, erjedés.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Alfred Nobel.
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2. 2. F ELÜLETAKTÍV ANYAGOK, TISZTÍTÓSZEREK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A felületaktív anyagok szerkezete, típusai.
Micella, habképzés, tisztító hatás, a vizes
oldat pH-ja. Szappanfőzés. Felületaktív anyagok a kozmetikumokban, az élelmiszeriparban és a sejtekben.
Tisztítószerek adalékanyagai.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

A felületaktív anyagok használatával kapcsolatos 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 folyékony tisztítószerekkel kapcsolatos környezetvédelmi problémák.

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

2. 3. A SZÉNHIDRÁTOK

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A szénhidrátok kémiailag helyes neve.
Felismerés: a kémiai szempontból hasonló összeA szénhidrátok előfordulása, összegképlete, tételű anyagoknak is lehetnek nagyon különböző
csoportosítása: mono-, di- és poliszacharidok. tulajdonságaik és fordítva.
Szerkezet, íz és oldhatóság kapcsolata.
Oldási próbák glükózzal. Szőlőcukor oxidációA monoszacharidok
A monoszacharidok funkciós csoportjai, ja (ezüsttükör-próba és Fehling-reakció, kísérszerkezetük, tulajdonságaik. A szőlőcukor lettervezés glükóztartalmú és édesítőszerrel
és a gyümölcscukor nyílt láncú és gyűrűs készített üdítőital megkülönböztetésére, „kék
lombik” kísérlet). Információk Emil Fischerről.
konstitúciója, előfordulása.
A keményítő tartalék-tápanyag és a cellulóz
A poliszacharidok
A keményítő és a cellulóz szerkezete, tulaj- növényi vázanyag funkciója szerkezeti okának
donságai, előfordulása a természetben, fel- megértése.
használásuk a háztartásban, az élelmiszer- A papírgyártás környezetvédelmi problémái.
iparban, a papírgyártásban.
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, poliészter, mono-, di- és poliszacharid.
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, felhasználásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai szerkezettel való kapcsolatának felismerése.
Oxigéntartalmú vegyületekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák
jelentőségének megértése, megoldások keresése. Következtetés a háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos információkból azok egészségügyi és
környezeti hatásaira, egészséges táplálkozási és életviteli szokások kialakítása.
A cellulóz mint szálalapanyag gyakorlati jelentőségének megismerése.
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3.

A NITROGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

Órakeret
12 óra

Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, szubsztitúció, aromás vegyületek.

3. 1. AZ AMINOK ÉS AMIDOK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Az aminocsoport és bázisos jellegének felismeAz aminok
Funkciós csoport, a telített, nyílt láncú aminok rése élettani szempontból fontos vegyületekben.
és az anilin elnevezése. Szerkezet és sav-bázis
tulajdonságok. Előfordulás és felhasználás.
Az amidok
Funkciós csoport, elnevezés. Sav-bázis tulajdonságok, hidrolízis.
A karbamid tulajdonságai, előfordulása, felhasználása. A poliamidok szerkezete, előállítása, tulajdonságai.

Az amidkötés különleges stabilitása szerkezeti
okának és jelentőségének megértése.
M: Információk amidcsoportot tartalmazó
gyógyszerekről, műanyagokról és a karbamid
vizeletben való előfordulásáról, felhasználásáról (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 csoportja alkalmassá teszi ezeket stabil láncok kialakítására, míg az oldalláncaik okozzák a változatosságot.

Peptidek, fehérjék
A peptidcsoport kialakulása és a peptidek
szerkezete (Emil Fischer). A fehérjék szerkezeti szintjei (Sanger, Pauling) és a szerkezetet
stabilizáló kötések.
A peptidek és fehérjék előfordulása, biológiai
jelentősége. A fehérjék által alkotott makromolekulás kolloidok jelentősége a biológiában és a háztartásban.

Felismerés: a fehérjéket egyedi (általában sokféle kötéssel rögzített) szerkezetük teszi képessé sajátos funkcióik ellátására.
Peptideket és fehérjéket bemutató ábrák, modellek, képek, animációk értelmezése, elemzése, 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-aminovajsavval, 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 fontos vegyületekben.

Kapcsolódási pontok:
Egészséges életmód, drogprevenció:
Dohányfüstben (nikotin), kábítószerekben, kávéban, teában, gyógyszerekben, hemoglobinban,
klorofillban, nukleinsav-bázisokban előforduló heterociklikus vegyületekkel kapcsolatos információk.
Növényi anyagok, hatásaik (mérgező növények)

3.4 . A NUKLEOTIDOK ÉS A NUKLEINSAVAK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek, probléFejlesztési követelmények/módszertani
mák, alkalmazások)
ajánlások
A „nukleinsav” név eredete, a mononukleotidok Felismerés: a genetikai információ megőrzését
építőegységei.
a maximális számú hidrogénkötés kialakulásáAz RNS és a DNS sematikus konstitúciója, tér- nak igénye biztosítja.
szerkezete, a bázispárok között kialakuló hidrogénkötések, a Watson–Crick-modell.
Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: sejtanyagcsere, koenzimek, nukleotidok, ATP és szerepe, öröklődés molekuláris alapjai, mutáció, fehérjeszintézis.
Kulcsfogalmak, fogalmak:
KÖVETELMÉNY
AZ
ÉVFOLYAM
VÉGÉN

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, αaminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav,
DNS, RNS, Watson–Crick-modell.
A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulajdonságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti kapcsolatok megértése. A fehérjék által alkotott makromolekulás kolloidok jelentősége a biológiában és a háztartásban. Egészségtudatos, a
drogokkal szembeni elutasító magatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések megértése.
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ELVÁRÁSOK
A
HÁROM ÉVES CIKLUS
VÉGÉN

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, összefüggéseket és törvényszerűségeket, és alkalmazza azokat a szervetlen anyagok megismert csoportjaiban a fölépítés és tulajdonság kapcsolatának magyarázatára.
Hozza kapcsolatba a szervetlen anyagok mindennapi felhasználását tulajdonságaikkal.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás
kritikus 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
egyszerűbb problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó 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 szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló
felelős döntések meghozatalára.
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Földrajz 9-12. évfolya
(esti tagozat)

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 társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés,
A földrajzoktatás egis erteti a ta ulókat a szűke és tága kör ezet ter észeti és társadalmi-gazdasági, vala i t kör ezeti jelle zőivel, fol a ataival, a kör ezet e való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és ódszerekkel. Vizsgálódásá ak középpo tjá a a földrajztudo á , vala i t a társföldtudo á ok geológia, eteorológia, geofizika, pla etológia által feltárt ter észeti, társadal i-gazdasági és kör ezeti fol amatok,
jele ségek, azok köl sö hatásai, illetve apjai k gazdasági, kör ezeti ese é ei áll ak, lokális, regio ális és glo ális szi te eg ará t, külö ös teki tettel a fe tarthatóságra.
A ta tárg ta ításá ak élja, hog a ta ulók el tudják hel ez i Mag arországot és Európát a
világ ter észeti és társadalmi folyamatai a , kialakuljo e ük a e zeti és az európai
ide titástudat. A ta tárg ta ításá ak tová i élja, hog
egértesse a ter elés és fog asztás viszo át, övekedésük korlátait és következ é eit, ezzel eg ütt a Föld glo ális problé áit. Kifejlessze a ta ulók a az aktív részvétel készségét közösségük, országuk, régiójuk
és a világ pro lé ái ak egoldásá a .
A gi áziu i földrajzta ítás felkészíti a ta ulókat a ta tárg i érettségi vizsga sikeres teljesítésére is. Ko ple is ereta aga révé segíti a ta ulók pál aválasztását, eligazodását a
u ka világá a , felkészíti őket a szakirá ú felsőfokú ta ul 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.
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KÖ)MŰVELTSÉGI TARTALMAK 9–12. ÉVFOLYAM
. A tér és á rázolása
. . Téreg ségek
– A Föld, a Napre dszer és a Világeg ete .
– A geoszférák és felépítő részeik, fu k io ális terek.
. . Térá rázolás
– A tér egis erés és a térá rázolás eszközei.
– Az űrkutatás és a távérzékelés társadal i-gazdasági, kör ezeti jele tősége.
. Az idő
. . Időeg ségek
– A api és évi időszá ítás sillagászati alapjai; a földtörté eti időszá ítás alapjai.
– A társadal i-gazdasági és kör ezeti fol a atok időskálája, időtarta a.
. . Időre d
– Földrajzi-kör ezeti fol a atok, a földtörté et fő ese é ei és azok időre dje Földü k
egészére kiterjedő példák alapjá .
. A ter észeti kör yezet és jele ségei
3.1. Anyagok, anyagi rendszerek
– A Napre dszert és a geoszférákat felépítő a agok, a agi re dszerek keletkezése és jele tősége, szerepük a i de api élet e és a gazdaság a .
. . Geoszférák
– A Föld szférái ak kialakulása és fejlődése.
– A geoszférák felépítése, szerkezete, tagolása, a felépítésé ől adódó kör ezeti és társadal i következ é ek.
– A geoszférák fő fol a atai, jele ségei.
– Anyag- és e ergiaforgalo .
– Ára lási re dszerek a geoszférák a .
– A geoszféráko elüli és az azok közötti fol a atok köl sö hatásai, társadal i-gazdasági
és kör ezeti következ é ei, kezelésük. Veszél - és katasztrófahel zetek.
. . Földrajzi övezetesség
– A ko ple földrajzi övezetesség re dszere; az övezetesség ele ei ek összefüggései.
– A forró, a érsékelt és a hideg övezet, övei ek, területei ek jelle zői.
3. . Égitestek
– A Világeg ete , a Napre dszer és a Föld kialakulása.
– A Világeg ete és a Napre dszer fő fol a atai, jele ségei és azok földi következ ényei.
. A társadal i-gazdasági tér szerveződése és folya atai
. . A társadal i-gazdasági élet térszerveződése
– A épesség szerkezete; de ográfiai utatók és társadal i-gazdasági következ é ei.
– Világ elvek és világvallások.
– A települések szerkezeté ek és szerepköré ek átalakulása, településhálózat, településhierarchia.
– Gazdálkodás a ter észeti és a társadal i erőforrásokkal.
– A gazdasági szerkezet, a gazdasági szektorok, ágazatok jelle zői, szerepük változása.
– A gazdasági fejlettség területi külö ségei, a gazdasági szerkezet és a társadal igazdasági fejlettség kap solata.
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4.2. A világgazdaság szerveződése és űködése
– A glo ális világgazdaság és világpia kialakulása, jelle zői, űködése, a tra sz a io álisvállalatok.
– Társadal i-gazdasági o ilitás
u kaerő-vá dorlás, tőke ozgás, ter elésáthel eződés , a fol a atok társadalmi-gazdasági és kör ezeti hatásai.
– Az i tegrálódás fol a ata és szi tjei.
– A pé ztőke űködése, az értékpapírok és a tőzsde kap solata. A o etáris világ jelle ző
fol a atai: hitelezés, adósság, eladósodás.
– Fo tosa
e zetközi gazdasági-társadal i, kör ezeti és segél szervezetek, i téz éek pé züg i szerveztek szerepe.
. A földrajzi tér regio ális szerveződése
5. . Mag arország és a Kárpát- ede e földrajza
– Hazá k kap solódása az európai erőterek e, hel e és szerepe a világgazdaság a ;
a társadalmi-gazdasági fejlettség területi külö ségei hazá k a .
– A ag arországi régiók földrajza.
– A Kárpát- ede e eurorégiói, a régiószerveződés földrajzi logikája.
– A ag arsághoz kötődő világörökségi hel szí ek.
5. . Európa
– Az Európai U ió földrajzi jelle zői és politikája ezőgazdasági, regio ális, kör ezeti ;
társadal i-gazdasági és kör ezeti eg ütt űködések Európá a .
– Az európai erőtér hel e a világgazdasági fol a atok a ; a társadal igazdaságifejlettség területi külö ségei Európá a .
– A közép-európai regio ális eg ütt űködések földrajzi alapjai.
5. . Az Európá kívüli ko ti e sek, tájak, országok
– A társadal i-gazdasági fejlettség területi külö ségei és következ é ei az Európá kívüli földrészeke .
– A távoli ko ti e sek sajátos ter észeti és társadal i-gazdasági adottságok alapjá létrejött tipikus tájai ak, területei ek földrajzi-kör ezeti jelle zői.
– A világgazdaság a
eltérő szerepet
etöltő országok és ország soportok
(pl.: e tru térségek, perifériák , regio ális példák.
6. Glo ális kihívások
. . Glo ális pro lé ák
– A Föld glo ális társadal i-gazdasági pro lé ái, azok okai, következ é ei és egoldási
lehetőségei.
– A glo alizá ió társadal i, kulturális hatásai.
– A geoszférák ter észetes eg e súl ára ható veszél források, fol a atok, pro lé ák.
. . Fe tarthatóság
– A társadal i-gazdasági és a kör ezeti sze po tok köl sö ös érvé esíthetősége a gazdálkodás a .
– A gazdasági övekedés következ é ei; tudatos fog asztói és vásárlói agatartás; fe ntartható erőforrás-hasz osítás.
– A felhasz álás károsító hatásai ak érséklési lehetőségei.
– Kör ezet- és ter észetvédel i feladatok, kör ezetgazdálkodás; védett ter észeti és
kulturális értékek világörökségek példái.
– Felelős kör ezeti agatartás, az eg é társadal i szerepvállalása.
– Hel i szerveződések, regio ális és e zetközi összefogás a fe tarthatóság eléréséért:
eg ez é ek, irá elvek, emzetközi szervezetek.
*

Ne zeti alapta terv

/

. VI. . Kor á y re delet)
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FÖLDRAJ) 9.-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)
9. ÉVFOLYAM

1.
2.
3.

A tanulók teljesítményének mérése
Természetföldrajz
Szabadon tervezhető

4
28
4*
36

Összesen

10. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.

A ta ulók teljesít é é ek érése
Társadalo - és gazdaságföldrajz
Szabado tervezhető
Összese

4
28
4*
36

11. ÉVFOLYAM
1
2

3.

A ta ulók teljesít é é ek érése
Európa és Mag arország földrajza
Ko ti e sek társadalo földrajza
. Európa
. Mag arország
. Ko ti e sek társadalo földrajza
Szabado tervezhető
Összese

4
28
6
4
18

4*
36

* óra a keretta terv
szerint szabadon tervezhető. Tartal á ak
egtervezése a szakta ár ko pete iája.
. évfol a o
a
sza ad sáv terhére
került eépítésre heti
1 óra =
óra , új
tana ag ee elése
élkül.
Íg el újtva a földrajz oktatását, a taultak el él ítését, a
gyakorlást kívá tuk
elősegíteni.

12. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A ta ulók teljesít é é ek érése pró a
érettségivel
Európai U ió
Glo ális kör ezeti pro lé ák
A ag arsághoz kötődő világörökségi helyszí ek
Szá olási feladatok
Topográfiai gyakorlatok
Összese

10
5
5
1
5
5
31

TANTERVTŐL FÜGGETLEN HASZNOS HOLMIK









Érettségi feladatg űjte é ek
Szó eli té aköröket és írás eli érettségi feladatsorokat tartal azó kiadvá ok
Korá i évek írás eli érettségi feladatsorai és egoldási út utatói
Szó eli té akörök összefoglalói, té avázlatok
Suli et Digitális Tudás ázis
Földrajzta ár elektro ikus eszközkészlete
Eg ete i, főiskolai földrajz ho lapok
Külö öző szervek, szervezetek ho lapjai
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KIEMELT FEJLES)TÉSI FELADATOK

1. Feladat egoldás
a) Tájékozódás a földrajzi tér e :
 Földrajzi hel eghatározás: fokhálózat, kereső hálózat, szá ítási feladatok
 Topográfiai g akorlatok: atlasz hasz álat, „vaktérkép”
 Tájékozódás a térképe , térképpel: távolság- és agasság eghatározási és a
méretará hoz kap solódó szá ítási feladatok

b) Tájékozódás az idő e : fokhálózat, szá ítási feladatok,
2. Tájékozódás a kör ezet a agairól és kör ezeti fol a atokról
a) Glo ális kör ezeti pro lé ák:
 Üvegházhatás – glo ális fel elegedés – klí aváltozás
 Ózo réteg elvéko odása
 Savas eső
3. Világörökségi hel szí ek

A TANKÖNYVVÁLAS)TÁS S)EMPONTJAI
1. A ta kö yvek, ta eszközök kiválasztásá ál a következő sze po tokat kell figyele be
ven ü k:






Elő





a ta eszköz felelje
eg az iskola hel i ta tervé ek;
a ta eszköz leg e jól ta ítható, jól ta ulható;
a ta eszköz o dai kivitelezése leg e alkal as a ta tárg óraszá á ak és igé ei ek egfelelő hasz álatra tö ta éve keresztül;
a ta eszköz i ősége, egjele ése legyen alkalmas a ta ulók esztétikai érzéké ek
fejlesztésére, evelje a diákokat igé ességre, pre íz u kavégzésre, a ta eszköz állapotá ak egóvására;
e kell részesíte i azokat a ta eszközöket:

a el ek tö éve keresztül hasz álhatók;
a el ek eg ásra épülő ta tárg i re dszerek, ta kö v saládok, sorozatok tagjai;
amelyekhez megfelelő o tatott kiegészítő ta eszközök áll ak re delkezésre
(pl. munkafüzet, feladatg űjte é ;
 a el ek eszerzése e ró feleslegese ag terhet a ta ulói kra
 a el ek elérhetők, eszerezhetők
 a el ek tö ta év is ereta agát tartal azzák
 a el ek lé egre törőek, érthetőek, hasz álhatók a szűk időkeret ellett ta ulók
szá ára is
 lehetővé teszik az eg é i ta ulást is
 kellő e iségű és egfelelő i őségű á ra a agot is tartal az ak
2. A ta a yagtartal ak feldolgozását segítsük szabad hozzáférésű, általu k is elle őrzött
tartal ú és jó i őségű i ter etes a yagokkal.
3. Készítsü k saját ta a yagokat, segédleteket!

5

PDF Compressor Pro
FÖLDRAJZ
A FÖLDRAJ)OKTATÁS ÉS HELYI TANTERVÜNK FELNŐTTOKTATÁSBÓL EREDŐ SAJÁTSÁGAI
Nagyo fo tos, hogy
suk a következőket:




u ká k tervezésekor és ta ári gyakorlatu k a is sze

előtt tart-

Ta ulói k eltérő ta ulási törté ettel, ige külö öző előzetes is erettel érkez ek
hozzá k, sokszor agasa évfol a o satlakoz ak e az oktatás a. Előfordulhat,
hogy a ta uló évtizedekkel korá a vagy egyáltalá e is ta ult ég földrajzot.
Erre a felzárkóztatás, a szi tre hozás, a hiá pótlás és az évközi u ka sorá teki tettel kell le ü k, ezt a ta órák tervezése, szervezése és az oktatás-értékelés sorá
– összha g a a Pedagógiai Progra mal -, lehetőség szeri t figyelembe kell ven ü k.
A fel őttoktatás a a szolvált ta ul á aik végé a ta ulók a appali re dszer e
végzettekhez haso ló eljárás a részesül ek, a képzési for á a
utatkozó relevá s
külö ségek, a fel őttoktatás sajátosságai elle ére is, az érettségi vizsga követelé yszi tje egegyező.
Az egyes té akörök végé az érettségi követel é yek ek is egfelelő fogal i listát
adtunk meg. A középszi tű érettségi követel é ek ek egfelelő fogal i listát évfol a o ké ti o tás a összefüggőe is egadjuk.





A Keretta terv a fel őttek földrajzoktatását 9- . évfol a o , heti - ta órá a tervezi. Ta ulói k ag szá a választják érettségi tárg ak a földrajzot. Erre és Gi áziu u k ak a középszi tű érettségire törté ő felkészítésre vo atkozó vállalására tekintettel, a sza ado eosztható órakeret terhére . évfolya o
óra időkeretben
iztosítjuk a ta tárgy ta ulásá ak folyto osságát. Ehhez új ta a yagot e re delü k, a ta a yag feldolgozását yújtjuk el. Az évfolya ta a yagtartal át a Helyi
Tanterv kijelöli. *
Az előzőek ől ered, hog
. évfolya o is kötelezően* előírjuk ta ulói k ak a földrajz ta ulását, függetle ül attól, hog a ta uló választja-e érettségi tárg ul a földrajzot
vagy sem.
A tanulók teljesít é yét az alsó évfolya okhoz haso lóa értékel i kell.
* Jogszabályi felhatal azás alapjá .

Egyé hasz os i for á ió: *
 A részletes vizsgakövetel é ek e e kerül külö felsorolásra a vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges topográfiai követel é , a Helyi Tantervben (KT-ben) megadott
topográfiai fogal ak egy e a vizsgakövetel é yt is jele tik.
 Az érettségivizsga-követel é y tartal azza az általá os iskolai regio ális földrajzi
tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség va az általá os iskolában
ta ultak szi tézisére, vala i t a középiskolá a elsajátított is eretek alapjá törté ő
újraértel ezésére.

* Részletes érettségivizsga-követel

é yek
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EGY PÉLDA (javaslat) A RÉS)LETESEBB TERVE)ÉSRE
. évfolya : 3

+

óra

9. ÉVFOLYAM

A tanulók teljesítményének mérése
2. Természetföldrajz
Szabadon tervezhető

1.
3.

4
28
Összesen

4*
36

TERMÉSZETFÖLDRAJZ
1.

A Naprendszer
2. Tájékozódás tér e és időben
A kőzet urok
A légkör
A víz urok
Felszí alakta
Földrajzi övezetesség
Összesen
Szabadon tervezhető

3.
4.
5.
6.
7.

3
5
5
5
4
5
6
28
4*
32

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN

A

Új ismeret

Gyakorlás

Ismétlés, rendszerezés
(mérés)

2

2

1

érésre iztosított órát eloszthatjuk a következők szerint:

Ter észetese a té akörre

1.
2.
3.
4.

eghatározott órakeret ől is tervezhetü k időt a

érés: Ta ulók tudásá ak előzetes fel
érés: . és . té akör végé , a két té
érés: . és . té akör végé , a két té
érés: 5. és . té akör végé , a két té

érésre.

érése a ta év elejé
akört eg ütt kezelve
akört eg ütt kezelve
akört eg ütt kezelve

Az eg es té akörök ől írathatu k - feladatot tartal azó rövid dolgozatokat, a el ek e
igé el ek eg teljes ta órát, de a fol a atos ta ulást, vissza satolást iztosítják.
Nag o dolgozatot két té akör végé íratu k, kivétel ez alól az övezetesség té aköre.
Javaslat a szabad óra felhasz álására:
5.
érés: 7. té akör végé
6.
érés: Ta év végé , a tová haladási követel é ek szeri t
 fel aradó két óra:
 topográfiai g akorlatok, adat- és á raele zés, szövegértéses feladatok,
éghajlati diagra ok szerkesztése és értel ezése, atlasz hasz álata
 földrajz ta ulásá ak ódszerta a ta ulás ta ítása
Ehhez haso lóa kell egtervez ü k a ta terv alapjá az éves u ká kat  tanmenet).

7

PDF Compressor Pro
FÖLDRAJZ
. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6
Heti óraszá :

Te atikai egység
Célok

Te atikai egység
Előzetes tudás

óra

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

Alapvetőe és ha gsúl osa írás eli tesztekkel, vaktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel ko ple e
ér i a tárg i tudást és az
ok-okozati összefüggések feltárásá ak képességét.

2. TERMÉS)ETFÖLDRAJ)

3

+

óra

Az általá os iskolai földrajz ta tárg is ereta aga.

A ta tárgyhoz űveltségterülethez kap solható fejlesztési feladatok
 A Naprendszer
A Napre dszer kialakulása, felépítése, elhel ezkedése a világeg ete e ; a Föld i t
égitest, ozgásai és azok következ é ei; tájékozódás a földrajzi tér e és idő e ; Űrkutatás a Föld szolgálatában.
 A kőzet urok
A Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése; Földü k gö héjas szerkezete; a kőzet urok felépítése; a le eztekto ika alapjai; a kőzet urok a lejátszódó fol a atok: vulkáosság, földre gés; ásvá ok és kőzetek keletkezése, tulajdo ságaik.
 A légkör
A agi összetétele, szerkezete; az időjárási-éghajlati ele ek és változásaik; a légkör alapfol a atai fel elegedés, sapadékképződés, lég ozgások ; iklo ok, a ti iklo ok, időjárási fro tok; általá os légkörzés.
 A víz urok
A víz urok tagolódása, elhel ezkedése, víztípusai; az ó eá ok és a te gerek földrajzi jelle zői; a te gervíz fizikai, ké iai tulajdo ságai; a te gervíz ozgásai; a szárazföld vizei;
a szárazföldi jég; a vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem.
 Felszí alakta
A első és a külső erők szerepe a felszí fejlődésé e ; a földfelszí változása: a hői gadozás, a jég, a víz és a szél felszí for áló u kája; fol óvizek, állóvizek; do orzati ele ek
és for ák; a heg ségek és a síkságok kialakulása; talaj keletkezése, jelle zői és védel e,
jellegzetes felszí for ák, kialakulásuk, átalakulásuk.
 Éghajlati övezetesség
A szoláris és a valódi éghajlati övezetek és övek kialakulása, jelle zőik; a forró, a érsékelt, a hideg övezetek és tagolódásuk; az élővilág, a talaj, a vízrajzi jelle zők, a felszínfor álódás éghajlattól függő övezetessége; a heg vidékek függőleges övezetessége;
a talaj kialakulása, talajfajták és hasz osítása; a levegő, a vizek és a talajok sze ezése.
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FÖLDRAJZ

2.1. A NAPRENDSZER
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A Világeg ete U iverzu , a Tejútre dszer
Gala is és a Napre dszer kap solata és éretei.
A Napre dszer kialakulása, tagjai, felépítéséek törvé szerűségei, az égitestek osztál ozása.
A Föld-típusú kőzet- és a Jupiter-típusú
gáz- ol gók jelle zői ek összehaso lítása
A Föld i t égitest: a te gel körüli forgás és
Nap körüli keri gés jelle zői és következ ényei.
A Hold jelle zése; ozgásai földi hatásai ak,
a holdfázisok és a fog atkozások kialakulásáak ag arázata.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
 Tájékozódás a Napre dszert á rázoló
térképeke , a sillagtérképeke és az
ég olto .
 A Föld ozgásai ak következ é ei és
azok összekap solása az e er életére
g akorolt hatásokkal.
 Űrkutatás a Föld szolgálatá a .
 Modellek alkal azása

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: az ó- és a középkor tudo á os go dolkodása. Mag arok és az űrkutatás.
Mag ar elv és irodalo : itológia.
Fizika: a ol gó ozgás törvé ei, a tö egvo zás törvé e, forgó ozgás, viszo ítási re dszer, a sillagok e ergiater elése, elektro ág eses sugárzás, része skesugárzás,
o ás, hő érséklet, erő-elle erő, űrkutatás. Nape ergia hasz osítása.
Ké ia: hidrogé , héliu , gázok, ol gók felépítő a agai, légkörük összetétele.
A Nap e ergiater elő folyamatai.
Matematika: logika, matematikai eszközhasz álat.
Biológia-egészségta : az élet fogal a, fotoszi tézis, apsugárzás káros hatásai.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Világeg ete , Tejútre dszer, fé év, e o ol gó, Naprendszer, csillagászati eg ség, kőzet ol gó Föld-típusú ol gó , gáz ol gó Jupitertípusú ol gó , törpe ol gó, te gel körüli forgás, keri gés, földrajzi
koordi átare dszer, hel i és zó aidő, holdfázis, ap- és holdfog atkozás, űrállo ás.
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FÖLDRAJZ
2.2. TÁJÉKO)ÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások)
A térképek soportosítása éretará
és
tartalo
alapjá ;
a
do orzat
háro di e ziós á rázolásá ak lehetőségei.
A térképek fajtái. Jelre dszer.
Térképvázlatok és eg szerű kereszt etszeti
á rák készítése.
Topográfiai és te atikus térkép, kis-,
közepes- és ag
éretará ú térkép,
a szolút és relatív agasság, szi tvo al,
hel eghatározás, távérzékelés.
A földrajzi fokhálózat
Nevezetes szélességi körök.
A szélességi körök és a hosszúsági körök
összehaso lítása.
)ó aidő, helyi idő. Idő eghatározás.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Sze léleti
térképolvasás.
A
logikai
térképolvasás képességé ek kialakítása;
g akorlottság kialakítása külö öző típusú
térképek
i for á ióforráské t
való
hasz álatá a
közölt
i for á iók
felis erése, értel ezése, felhasz álása .
A földrajzi fokhálózat ele ei ek hasz álata,
tájékozódás a fokhálózat segítségével.
Távolság- és agasság eghatározási és a
éretará hoz
kap solódó
szá ítási
feladatok egoldása külö öző éretará ú
térképeke . A térképi is eretek alkal azása
i de api tájékozódási hel zetek e .

Kap solódási po tok:
Matematika: ará ok, eg szerű szá ítások
I for atika: adat, i for á ió, adat ázis, digitális i for á ióforrások hasz álata, i for atikai eszközök hasz álata. Digitális térképezés, térképszoftverek, GPS. Digitális távérzékelés,
téri for atika.
Törté ele : ag földrajzi felfedezések a térképészet fejlődése
Művelődéstörté et: a ter észettudo á ok fejlődése

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Vetület, vetülettípus, jelre dszer, topográfiai és te atikus térkép,
kis-, közepes- és ag éretará ú térkép, a szolút és relatív agasság, szi tvo al, hel eghatározás, távérzékelés.
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2.3. A KŐ)ETBUROK
Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
A földtörté et fő ese é ei ek idő eli á rázolása. A ter észetföldrajzi té eket e utató te atikus térképek, adatsorok és diagraok összehaso lító, logikai ele zése.
A kőzet ol gó i t összetett, törvé szerűségek alapjá változó re dszer e utatása.
Az oksági go dolkodás erősítése a agok külö öző körül é ek közötti eltérő fizikai viselkedésé ek e utatásával. Hel es időképzet kialakítása idő ag ságre dek összevetése,
az ese é ek sorre diségé ek felis erése
révé . Ásvá - és kőzetvizsgálati g akorlatok
A lemeztektonika alapjai
Folyamatá rák ele zése és készítése.
A ko ti e tális és az ó eá i kőzetle ezek A külö öző ozgásfol a atokat e utató
felépítésé ek és legfo tosa tulajdo sága- modellek alkal azása.
i ak összehaso lítása. A közeledő, a távolodó és az el súszó kőzetle ezek jelle ző
fol a atai ak és következ é ei ek leírása
ko krét példák alapjá .
A kőzet urok a lejátszódó folyamatok
Mag arázó á rák ele zése. Az ütköző kőzetVulká osság, földre gés. A felszí alatti és a lemez-szegél ek e té lejátszódó fol a afelszí i ag atiz us jelle zői ek e uta- tok összehaso lítása.
tása; a vulká osság típusai, összefüggésük a
kőzetlemez-szegél típusokkal.
Mél te geri árok, pere i
ede e, A e zetközi segítség újtás szerepe. A földülédékfelhal ozódás, szigetív, heg ségkép- re gések előrejelzésé ek lehetőségei. A legződés oroge ezis . Hegységre dszerek ki- fo tosa kőzetalkotó ásvá ok felis erése,
alakulása és jelle zésük. A földre gésveszé- elkülö ítése; az eg es kőzet soportokhoz tarl es térségek elhel ezkedésé ek törvé y- tozó fő kőzettípusok jelle zése; kőzetvizsszerűségei. Ásvá yok és kőzetek keletkezé- gálat, kőzetfelis erés.
se, tulajdo ságaik. A kőzetek soportosítása. Az ér á ászat, fosszilis e ergiahordozók
A legg akori
hazai üledékes és vulká i kiter elésé ek és felhasz álásá ak kör ezekőzetek.
ti következ é ei, i for á ióg űjtés és felFosszilis e ergiahordozók: a kőszé és a dolgozás alapjá . A fe tarthatóság. Olyan
szé hidrogé ek keletkezésé ek fol a ata. képesség és sze lélet kialakítása, a el a
pozitív hatások, a lehetséges kör ezeti kockázatok és az eg ással ütköző érdekek felis erésére révé hozzájárul, a ta ultakat felhasz ál i képes, egalapozott érvelés irá ti
igé kialakulásához.

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése
A földtörté eti időskála: az időeg ségek
rendszere. A Föld fejlődésé ek legfo tosa
eseményei.
Földü k gö héjas szerkezete, a kőzet urok felépítése. A első gö héjak fizikai
jelle zői; a tulajdo ságok változásá a
egfig elhető törvé szerűségek
egfogal azása. Az eg es gö héjak fő geokéiai és ásvá ta i jelle zői.
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Kap solódási po tok:

Ké ia: szerves és szervetle veg ületek, keverék, ötvözet, ásvá ok, kőszé , szé hidrogé ,
hal azállapotok. A sze ülés. A szé
ódosulatai. A kőolaj összetétele és feldolgozása. A ké
és ké -dio id vulká osság tulajdo ságai. Ér ek képződése, fé ek előállítása. A agvizsgálati ódszerek. Alter atív e ergiaforrások, hulladékgazdálkodás.
Biológia-egészségta : élő a ag, evolú ió, re dszerta .
Mate atika: tér eli ozgások elképzelése időeg ségek, időtarta
érés.
Fizika: úszás, sűrűség, o ás, hő érséklet, erőhatások, szilárd testek fizikai változásai, hullá terjedés. Alter atív e ergiaforrások.
Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, eg é i és társadal i érdek.
Törté ele : a Vezúv kitörése, Po pei
Kör ezetvédele : fe tarthatóság, rekultivá ió; Katasztrófavédele , elsősegél újtás

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI
KÖVETELMÉNYEK

Geoszféra, földkéreg, földköpe , föld ag, aszte oszféra, magma,
geoter ikus gradie s, kőzetle ez- ozgás, heg ségképződés, földre gés, vulka iz us, szerkezeti ozgás; kőzetalkotó ásvá , agás, üledékes és átalakult kőzet, ér ásvá , ér képződés, ag agásvá , geoké iai körforgás; ag szerkezeti ele , do orzati for a,
rekultivá ió; kor eghatározás, ős aradvá
fosszília , földtörté eti eo , idő, időszak, kor.
Go d a a, Pa gea, Teth s. Ősföldek pajzsok ta ult példái. A Kaledó iai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-heg ségre dszer
ta ult tagjai. Fuji, Vezúv, Et a, Ha aii-szigetek, Teleki-vulká , Kilia dzsáró-csoport, Mt. Pelée, Mou t St. Hele s, Popo atépetl,
Krakatau, Hawaii-szigetek
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2.4. A LÉGKÖR
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A yagi összetétele, szerkezete
A légkört felépítő a agok soportosítása,
az eg es a agok légköri fol a atok a
etöltött szerepé ek egis erése. Állandó gázok, változó gázok, erőse változó
gázok.
Az időjárási-éghajlati ele ek és változásaik
A légkör alapfol a atai fel elegedés,
csapadékképződés, lég ozgások
Ciklo ok, a ti iklo ok, időjárási fro tok.
Általá os légkörzés. Szélre dszerek.
A szél és a sapadék felszí for áló tevékenysége.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
A hő érsékleti adatok grafikus á rázolása.
A légköri jele ségek felis erése, időjárási
térképek ele zése. Időjárási térképek elemzése.
Időjárási fro tok jelölése. A légsze ezés.
Az oksági go dolkodás fejlesztése a légköri
fol a atokat alakító té ezők közötti kölsö hatások alapjá . A légkör i t re dszer
fol a atai ak a Föld egészére g akorolt hatásá ak e utatása. Igé és képesség kialakítása a tevéke , felelős kör ezeti agatartásra az e eri tevéke ség légköri
fol a atokra g akorolt hatásai ak e utatásával, a sze él es felelősség és selekvés
szükségességé ek felis ertetésével. A lokális
és a glo ális kap solatá ak eláttatása a hel i károsító fol a atok glo ális veszél forrásokká válásá ak példájá . Az időjárás okozta
veszél hel zetek felis ertetése, a hel es és
ások irá t is felelős selekvés képességének kialakítása.

Kap solódási po tok:
Ké ia: gázok jelle zői, gáztörvé ek, a víz tulajdo ságai, ké hatás, ké iai eg e letek, légo ás, hő érséklet, ko e trá iók, hal azállapotok, savas eső. Ózo . Csapadékképződés,
harmatpont, sapadékok fajtái. Gázok és fol adékok ára lási re dszere. ÜHG. Gázele zések.
Fizika: gáztörvé ek, ki sapódás, lég o ás, hő érséklet, sűrűség és ára lások, se esség,
üvegházhatás.
Biológia-egészségta : légzés, keri gés, légúti etegségek, allergia.
Mate atika: százalékszá ítás, diagra ok készítése, értel ezése.
Meteorológia.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Álla dó, változó és erőse változó gáz; troposzféra, sztratoszféra;
üvegházhatás, a hő érséklet api és éves járása, izoter a, izo ár,
hő érsékleti eg e lítő, fő szél, har atpo t, a szolút / relatív páratartalo , felhőtípusok, talaj e ti sapadék, hulló sapadék; időjárás-előrejelzés, ki o sátás, szállítás, leülepedés, ózo réteg ritkulása
elvéko odása , glo ális fel elegedés, savas sapadék, a szél pusztító és építő u kája, erózió.
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2.5. A VÍ)BUROK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A víz urok tagolódása, elhel ezkedése,
a világó eá . Felszí i és felszí alatti vizek.
Az ó eá ok és a te gerek földrajzi jellemzői.
Beltenger, peremtenger.
Vízg űjtó terület, vízválasztó.
A te gervíz fizikai, ké iai tulajdo ságai
A te gervíz ozgásai.
A szárazföldi jég.
Folyók. Szakaszjelleg, torkolattípus, felszínalakító fol a atok. Vízhoza .
Tavak keletkezése, típusai, pusztulása.
Felszí alatti vizek.
Az eg es víztípusok jelle zése.
A karsztosodás
A felszí i és felszí alatti karsztfor ák
jelle zése.
A vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
A vízg űjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a
vízhoza összefüggései ek felis erése.
A te gervíz sótartal át efol ásoló té ezők
földrajzi összefüggései ek értel ezése.
A tó ede ék kialakulásá ak típusai példák
alapjá ; a tavak pusztulásához vezető folyaatok, illetve azok összefüggései ek e utatása. A karsztosodás fol a atá ak e utatása, a té ezők közötti összefüggések felis erése. A jelle ző felszí for ák felis erése
képeke , következtetés a kialakulás fol a atára. A gazdaság vízigé e: ko
u ális és
ipari vízellátás, ö tözés, a víze ergia hasz osításá ak lehetőségei és korlátai. A vízi szállítás
jelle zői; a víz i t idege forgal i té ező
e utatása hazai és e zetközi példáko .

Kap solódási po tok:
Ké ia: víz, oldatok, oldódás, szé sav, itrátok. A te gervíz összetétele. Vízvizsgálatok.
Fizika: o ás, ára lási rendszerek, tö egvo zás, e ergia.
Biológia-egészségta : eutrofizá ió, vízi életközösségek.
Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, eg é i és társadal i érdek, az eg é i felelősség felis erése, ö ké tes segítő u ka.

Kap solódási po tok - Kör yezeti evelés - A víz urok kör yezeti pro lé ái
A leg ag o sze
ező források eg evezése. Oksági go dolkodás fejlesztése a övekvő ter elés
és fog asztás által a víz urok a ekövetkezett változások, az e eriség tová i sorsát is efol ásoló hatások egláttatásával. A sze él es felelősség és selekvés szükségességé ek, lehetőségei ek
felis ertetése, a felelős kör ezeti agatartás irá ti igé kialakítása. A kör ezeti sze lélet fejlesztése a lokális károsító fol a atok köl sö hatások révé
egvalósuló glo ális veszél forrásokká válásá ak, vala i t az egészséges ivóvíz iztosításá ak eg re ag o
ehézségei iatt ele gedhetetle
ésszerű, takarékos vízfelhasz álás eláttatásával. A víz urok fol a atai által okozott veszél hel zetek felis ertetése és a hel es, ások irá t is felelős selekvés képességé ek kialakítása.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Világte ger, elte ger, pere te ger, fajhő, talajvíz, talaj edvesség,
elvíz, rétegvíz, artézi víz, hévíz, vízre dszer, fertő, o sár, láp,
eutrofizá ió, lefol ástala terület, épülő te gerpart, pusztuló te gerpart, szakaszjelleg, glec ser, oré a, karsztjele ség, karsztfor a.
Az ó eá ok és te gerek, tavak, fol ók ta ult példái.
Karib (Antilla)-te ger, Csád-tó, Niger, Ta ga ika-tó, Szt. Lőri -fol ó;
Eufrátesz, Holt-te ger, Je iszej, Lé a, E ro, El a, Fekete-tenger,
Rajna, Genfi-tó, G ilkos-tó, Odera, Olt, Sze t A a-tó, Vág, Visztula,
Bodrog, Her ád, Mura, Sza os, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó,
Tisza-tó; Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuroshio-ára lás.
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FÖLDRAJZ
2.6. FELS)ÍNALAKTAN
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A első és a külső erők szerepe a felszí
fejlődésé e
A földfelszí változása: a hői gadozás, a jég,
a víz és a szél felszí for áló u kája

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Ko krét példák az eg es fol a atokra. A
felszí for áló tevéke séget
efol ásoló
té ezők összeg űjtése; a pusztító és építő
tevéke ség által létrehozott jelle zői for ák
felis erése.

A folyóvizek, állóvizek.
A vízállásjele tések értel ezése.
A te ger felszí for áló u káját efol ásoló té ezők egis erése; épülő és pusztuló
tengerpartok jelle zése.

Domborzati elemek és for ák; a heg ségek A talaj fu k iói, hasz osítása; a levegő, a vizek
és a talajok sze
ezése.
és a síkságok kialakulása.
Jellegzetes felszí for ák, kialakulásuk, átalakulásuk.
A talaj keletkezése, szerkezete és szi tjei ek
jelle zői és védelme.
Kap solódási pontok:
Ké ia: víz, jég tulajdo ságai, jég térfogata.
Fizika: o ás, e ergia
Biológia-egészségta : a talaj fu k iói, övé ek tápa agfelvétele, távoli tájak életközössége.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

geo orfológia, külső és első erők, aprózódás, állás, tö eg ozgás,
talaj, hu usz, fol ók u kavégző képessége, szakaszjelleg, sodorvoal, hordalékkúp, fol óterasz, fol ótorkolat, a rázió, turzás, jégár,
jégtakaró, gla iális felszí for ák, karsztosodás, víz elő, doli a,
seppkő, karszt arla g
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2.7. FÖLDRAJ)I ÖVE)ETESSÉG
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A szoláris éghajlati övezetek és az azt ódosító té ezők
A valódi éghajlati övezetek és övek kialakulása, jelle zőik
A forró, a érsékelt, a hideg övezetek és
tagolódásuk, jelle zésük.
Földrajzi övezetesség. Az élővilág, a talaj, a
vízrajzi jelle zők, a felszí for álódás éghajlattól függő övezetessége.
Az övezetek tagolódásá ak törvé szerűségei.
A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása
törvé szerűségei ek, a valódi éghajlati
övezetességgel való kap solatá ak, az
övezetességet kialakító és
ódosító
té ezők
szerepé ek
értel ezése,
összefüggései ek feltárása.
Az övezetesség re dszeré ek egerősítése;
az éghajlati és a földrajzi övezetesség közötti
külö ség i doklása.
A hegyvidékek függőleges övezetessége.
A
kialakulás
összefüggései ek,
törvé szerűségei ek izo ítása.
A
függőleges
övezetesség e
eg ilvá uló
területi
külö ségek
e utatása példák alapjá .

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Éghajlati diagra ok készítése és ele zése.
Ta ulói kiselőadás a ter észeti jele ségekről.
Az
éghajlati
jelle zők
változásá a
egfig elhető törvé szerűségek feltárása,
ás ele ekkel való összefüggései ek
e utatása.
A ter észetföldrajzi adottságok és az
élet ód, illetve gazdálkodás kap solatá ak
bemutatása; az összefüggések, ok-okozati
kap solatok
feltárása.
A
ter észeti
adottságok és a ezőgazdasági tevéke ség
közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a api
életvitel közötti összefüggések felis erése.
A re dszersze lélet fejlesztése a földrajzi
övezetesség ele ei ek egis erése sorá .
A ak egértése, hog az eg es ele ek e
bekövetkező változások az egész ol gó kra
kiterjedő övezetesség re dszeré ek
ego lásához is vezethet ek és átalakíthatják,
illetve lété e veszél eztethetik az egyes
társadal ak életterét.

Kap solódási po tok:
Fizika, ké ia: eteorológiai jele ségek fizikai, ké iai alapjai.
Mate atika: odellek és diagra ok egértése, adatleolvasás.
Biológia-egészségta : életfeltételek, életközösségek, ag rasszok, io ok, ökológiai kapcsolatre dszerek, talaj, az élővilág re dszerezése. Távoli tájak élővilága.
Etika, idege
elvek: ás kultúrák irá ti érdeklődés.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, terület, vidék; zo ális talaj, ter észetes élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár, hóhatár.
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Tematikai
egység

S)ABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET

óra

A Hold-e pedí ió e utatása. A Föld fel elegedése. A kőzet urok úszásáKERETTANTERVI ak odellezése. A legg akori ásvá ok, kőzetek e utatása. A földrenJAVASLAT
gések és a vulká i űködés ozgófil es e utatása. A szél, a víz, a jég
u kájá ak e utatása. A földrajzi övezetek képi e utatása.

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN
A ta uló tudjo hely eghatározási és térképészeti szá ításokat végezi, és tudjo sillagászati és földrajzi feladatokat egolda i, vala i t
is erje a belső és a külső erők felszí -for áló szerepét, a felszí fejlődés
folya atát. Is erje a légkör szerkezetét, a yagi felépítését, legfo tosabb folya atait, és is erje a Föld és földi szférák kialakulásá ak fejlődését, vala i t is erje a hegységképződés folya atait, az ásvá yok és
kőzetek keletkezését. Tudja ele ez i az éghajlati diagramokat.

TOVÁBBHALADÁSHO)

KÖTELE)Ő
FOGALMAK

Gala is, fé yév, sillagászati egység, ekliptika ferdesége, geoid, holdfázisok, horizo t, fokhálózat, világidő, zó aidő, gö bhéj, geoter ikus
gradie s, paleo ág esség, le eztekto ika, ag atiz us, vulka izus, rétegvulká , pajzsvulká , kaldera, szolfatára, gejzír, epi e tru ,
hipocentrum, cunami, Richter-skála, hegységre dszer, gyűrődés, vetődés, kőzetek körforgása, álla dó és változó gázok, éghajlati ele ek,
üvegházhatás, izoter a, izobár, har atpo t, iklo , a ti iklo , sapadékfajták, futóára lás, ó eá , te ger, hullá zás, te gerára lás, tengerjárás, talajvíz, rétegvíz, résvíz, hévíz, gyógyvíz, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízhoza , vízjárás, tó ede e, eutrofizá ió, geo orfológia,
külső és belső erők, aprózódás, állás, tö eg ozgás, talaj, humusz,
folyók u kavégző képessége, szakaszjelleg, hordalékkúp, folyótorkolat, abrázió, turzás, jégár, jégtakaró, gla iális felszí for ák, karsztosodás, víz yelő, seppkő, karsztbarla g, szoláris éghajlati öv, földrajzi övezetek, övek és területek.
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A KÖ)ÉPS)INTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELE)Ő FOGALMAI
. Koz ikus kör yezetü k Általá os fogal ak:
koz ikus kör ezet,
a Naprendszer kiala- fé év, sillagászati eg ség CSE ,
kulása, felépítése, sillag, ol gó, kőzet ol gó Föld-típusú , gáz ol gó Jupiterhelye a típusú , a ol gók ozgástörvé ei, g űrűre dszer, hold, üstöVilágegyetemben kös, eteor, eteorit, ol góközi a ag
a Nap és kísérői a Nap gö héjai,
apkitörés, apszél, apfolt, sarki fé ,
nap- és holdfog atkozás, holdfázisok
a Föld és ozgásai földalak geoid),
te gel körüli forgás, Nap körüli keri gés, látszólagos és valós
mozgás, év, ap, apszakok,
api és évi időszá ítás,
aptári év, szökőév, hel i idő, zó aidő, időzó a,
te gel ferdeség, tavaszi és őszi apéjeg e lőség, ári és téli
apforduló, sillagászati évszakok
Az . té akörhöz tartozó Világeg ete , Tejútre dszer, Napre dszer, Nap, Hold, Merkur,
egyedi fogalmak Vé usz, Mars, Föld, Jupiter, Szatur usz, Urá usz, Neptu usz,
Plutó, Sarkcsillag, Nagy-Gö öl
. Tájékozódás térbe és Általá os fogal ak:
időbe térképvázlat, térkép, földgö , vetület, éretará , vo alas
ará
érték, topográfiai-, földrajzi-, te atikus térkép, atlasz,
Térképészet, a térképi kis-, közepes- és ag
éretará ú térkép, szi tvo alas-, színábrázolás fokozatos-, ár ékolásos do orzatá rázolás
tevéke ységek a té leges és viszo lagos földrajzi fekvés, te gerszi t feletti
térképe és a térképpel agasság,
agassági szá , a szolút és relatív
agasság,
látóhatár horizo t , kereszt etszet, tö szelvé ,
földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör délkör, eridiá ,
hel eghatározás, távolság érés és eghatározás, északi-, déli-,
keleti-, ugati félgö , jelkul s, kilo éter-hálózat, keresőhálózat,
tájolás, fő- és ellékvilágtáj, sillagászati és földrajzi északi irá

A . té akörhöz tartozó Eg e lítő, Ráktérítő, Baktérítő, Északi sarkkör, Déli sarkkör,
egyedi fogalmak Északi-sark, Déli-sark, Gree i h, kezdő hosszúsági kör, eridiá , délkör
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3. A kőzetburok Általá os fogal ak:
földta geológia , ásvá ta , kőzetta ,
a földtörté et időeg ségei: idő, időszak, kor, ős-, ó-, közép- és
földtörté et újidő, ős aradvá ,
őslégkör, ősó eá , ózo ,
ős asszívu , kaledó iai-, variszkuszi-, eurázsiai-, pacifikus
heg ségképződés,
har ad és eg edidőszak, jégkor pleiszto é , jele kor holoé
geoszférák gö héj, kőzet urok litoszféra , víz urok
levegő urok at oszféra , ioszféra, talaj urok,
első hő, geoter ikus grádie
pe , külső és első ag, aszte
ag a, ag aára lás, ó eá
hátság,
él te geri árok,
ko ti e svá dorlás, alá ukás,
ző -, el súszó le ez ozgás,

hidroszféra ,

s, föld ág esség, földkéreg, földköoszféra lág köpe
i és szárazföldi kőzetle ez, ó eá i
él te geri síkság, hasadékvölg ,
eolvadás, távolodó-, közeledő ütkö-

ér , él ségi ag atiz us, felszí i vulká osság, láva, vulká i
ha u, pár aláva, pajzsvulká , rétegvulká , kürtő, kráter, roba ásos vulká , vulká i szigetív, vulká i utó űködés, gejzír,
lemeztektonika földre gés, szeiz ográf, re gésfészek epi e tru , re gésközpo t hipo e tru , utóre gés
a heg ségképződés típusai: két ko ti e tális-, két ó eá i-, ó eá i és szárazföldi le ez ütközésével ; heg ségre dszer, szerkezeti ozgások, g űrődés, redő, vetődés, vetősík, törésvo al,
rög, sas ér , árok, lép sővidék, ede e,
kőzetek, ásvá yok

ásvá , kőzet, kristál ,

él ségi ag ás kőzet, vulká i kiö lési kőzet, vulká i tör elékes kőzet; tör elékes-, vegyi-, szerves üledékes kőzet;
átalakult kőzet, kvar , kősó, észkő, ho ok, ho okkő, lösz,
kőszé fajták, kőolaj, földgáz, ag ag, au it, vasér , grá it, a dezit, bazalt, riolit, tufák, árvá , palás kőzetek
agyszerkezeti egységek ősföld ős asszívu , fedett és fedetle ős asszívu , tá lás
vidék, rögheg ség, g űrtheg ség, vulka ikus heg ség,
süll edékterület, ó eá i ede e, ó eá i hátság, él te geri
árok, feltöltött és lepusztult síkság
felszí for álódás aprózódás, állás, szállítás, lepusztulás, felhal ozás, külső és
első erők,
felszí for ák: él föld, alföld, fe sík, do ság; közép- és
agasheg ség; lá heg ség; hátság, völg , hágó, szoros, ede e; ta úheg
A 3. té akörhöz tartozó Eurázsiai-, Pacifikus-, Variszkuszi-, Kaledó iai- heg ségre dszer
egyedi fogalmak
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. A légkör Általá os fogal ak:
légkör, alsó-, középső-, felső légkör,
troposzféra, sztratoszféra, ózo réteg,
álla dó-, változó-, erőse változó gázok, ve déga agok
fel elegedés esugárzás, visszaverődés, hőel elődés, kisugárzás,
üvegházhatás, fé visszaverő-képesség al edo ,
fel elegedés és lehűlés, ódosító té ezőik,
a hő érséklet api és évi járása, api-, havi-, évi középhő érséklet, api hői gás, évi közepes hői gás, a szolút hői gás, izoterma
a levegő

ozgása lég o ás, szél, eltérítő erő, izo ár, érsékelt övezeti iklo és
anticiklon, hideg- és elegfro t, fro tátvo ulás,
ho okfodor, szél arázda, ho ok u ka dű e , kőgomba,
szélre dszer, passzát, ugatias szelek, sarki szelek, általá os
légkörzés, hő érsékleti ter ikus eg e lítő, o szu szélre dszer, forró- és érsékelt övezeti o szu
sapadékképződés té leges és viszo lagos vízgőztartalo , har atpo t, telítettség, túltelítettség, ki sapódás, felhőképződés, sapadékképződés, felhő, köd, hulló sapadékfajták, talaj e ti sapadékfajták,
sapadéktérkép, aszál
időjárás és éghajlat idő, időjárás, éghajlat, eteorológia, éghajlatta ; időjárási térkép
időjárási és éghajlati ele : apsugárzás, hő érséklet, lég oás, szél, sapadék,
éghajlatválasztó heg ség,
glo ális fel elegedés,
ózo réteg-elvéko odás, éghajlatváltozás,
légsze
ező a agok, savas eső
A 4. té akörhöz tartozó „fag ossze tek”, „Medárd- ap”, „vé asszo ok ara”
egyedi fogalmak
. A vízburok Általá os fogal ak:
világte ger hidrológia, víz urok hidroszféra , vízháztartás, vízkörforgás,
világte ger, ó eá , te ger, te gerszoros, ö öl,
elte ger, pere te ger, Földközi te ger ,szárazföldi talapzat
self , fajhő, sótartalo , hűtő-fűtő hatás,
hullá zás, hideg és eleg te gerára lás, te gerjárás, apál ,
dagál , deltatorkolat, töl sértorkolat, épülő part, turzás, lagúna,
pusztuló part, tagolt- és tagolatla part
tavak állóvíz, tó, fertő, o sár, láp, eutrofizá ió
ki él ített és elgátolt tó edence,
jégvájta-, gleccser-, morotva-, szélvájta-, oré a által elgátolt-,
tekto ikus eredetű-, esterséges tó,
feltöltődés
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folyóvizek vízg űjtő terület, vízválasztó, fő- és ellékfol ó, lefol ásos és
lefol ástala terület, vízállás, vízhoza , vízjárás, árvíz, a fol ó
u kavégző képessége, feltöltődő alsó -, oldalazó közép -,
evágódó felső szakaszjelleg, hordalék, hordalékkúp, záto ,
sziget, V-kereszt etszetű völg
felszí alatti vizek felszí alatti víz, talaj edvesség, talajvíz, rétegvíz, résvíz, elvíz,
artézi víz, ásvá víz, hévíz, g óg víz, karsztvíz, forrás,
karsztfor ák: víz elő, doli a tö ör , polje, karr ező, seppkő,
arla g, arla gi patak, karsztforrás
jég és u kája hóhatár, elföldi jégtakaró, agasheg ségi jég, gle ser, lavina,
gleccserpatak, U-alakú völg , jég siszolta felszí , oré asá ,
oré asíkság, tóhátság, fjord
vízgazdálkodás fol ósza ál ozás, ederkotrás, árvízvédel i gát, ártér, ár entesített terület, víztározó, vízlép ső, elvízvédele , ivóvíz, ipari
víz, vízforgatás, sápos kút, artézi kút, víze ergia, ö tözés,
sze
víztisztítás, vízsze
ező források, vízvédele , elvízi- és
te gerhajózás, halászat, tengeri erőforrások
Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shioA . té akörhöz tartozó
ára lás
egyedi fogalmak
6. A földrajzi övezetesség Általá os fogal ak
éghajlat, övezetesség, szoláris és valós éghajlati övezet,
ter észetföldrajzi övezetesség, vízszi tes és függőleges
ter észetföldrajzi övezetesség,
övezet, öv, vidék, terület; forró övezet,
hideg övezet;

érsékelt övezet,

eg e lítői öv, át e eti öv, térítői öv, eg e lítői éghajlat,
szava a éghajlat, trópusi sivatagi éghajlat, o szu vidék,
forró övezeti o szu éghajlat; eleg- érsékelt öv, o szu
terület,
érsékelt övezeti
o szu éghajlat,
editerrá
terület, editerrá éghajlat, valódi érsékelt öv, ó eá i
terület, ó eá i éghajlat,
érsékelte szárazföldi terület,
nedves-konti e tális éghajlat, szárazföldi terület, száraz-kontinentális éghajlat, szélsőségese szárazföldi terület, érsékelt
övezeti sivatagi éghajlat, hideg- érsékelt öv, tajga éghajlat;
sarkköri öv, sarkvidéki öv, tu dra éghajlat, álla dóa fag os
éghajlat; esőerdő trópusi esőerdő , szava a, o szu erdő
(dzsu gel ,
ke é lo ú
erdő,
a érlo ú
erdő,
lo oserdő, tajga, tu dra, erdős és füves puszta, erdőhatár,
havasi legelő, sziklahavas, „örök fag ”
A talaj talaj, hu usz, talajképződés, talajpusztulás, talajlevegő,
trópusi vörösföldek,
ezőségi-, barna erdő-, szürke erdő
(podzol)-talaj, szikes talajok, talajerózió, talajvédele
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Megjeg zés: Az övezetek, övek kör ezeti pro lé áival kap solatos fogal ak a glo ális válságproblé ák ál jele ek eg.

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK

Világegyete
Tejútrendszer (Galaxis), Naprendszer, Nap,
Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Neptu usz, Plútó, Szatur usz,Urá usz, Vé usz; Hold.
Föld
Földrajzi fokhálózat: Baktérítő, Déli-sark, Déli sarkkör, Eg e lítő, Északi-sark, Északi sarkkör,
Ráktérítő; kezdő hosszúsági kör gree i hi délkör ;
Ó eá ok: Atlanti-ó eá , Cse des-ó eá , I diai-ó eá , Jeges-tenger;
Földrészek: Afrika, A erika, A tarktika, Ausztrália, Ázsia, Eurázsia, Európa;
Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-le ez, Ausztrál–Indiai-lemez,
Cse desó eáni-le ez, Dél-amerikai-le ez, Észak-amerikai-le ez, Eurázsiai-le ez, Fülöple ez Filippí ó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-le ez ; Japá -árok, Maria a-árok; Eurázsiaiheg ségre dszer, Kaledó iai-heg ségre dszer, Pa ifikus-heg ségre dszer, Variszkusziheg ségrendszer;
Egyé : Déli-sarkvidék, Északi-sarkvidék.

Saját jegyzetek
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10. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.

. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6
Heti óraszá :
Te atikai egység
Célok

4
28
4*
36

óra

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

Alapvetőe és ha gsúl osa írás eli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel ko ple e
ér i a tárg i tudást és az ok-okozati összefüggések feltárásá ak képességét.

Te atikai egység
Előzetes tudás


A ta ulók teljesít é é ek érése
Társadalo - és gazdaságföldrajz
Szabado tervezhető
Összese

A ta tárgyhoz

2.TÁRSADALOM- ÉS GA)DASÁGFÖLDRAJ)

3

+

óra

A földrajz ta tárg 9. évfol a o elsajátított is ereta aga.
űveltségterülethez kap solható fejlesztési feladatok

A világ épessége és településtere

A épesség övekedése apjai kig, a épesség összetétele, eloszlása, sűrűsége, a tropológiai, elvi és vallási egoszlása; az e eri települések, a városiasodás di a ikája.


A világ változó társadal i-gazdasági képe

A gazdasági élet szerkezeté ek átalakulása; a gazdasági szektorok jelle zői; a szolgáltatások előretörése; világgazdaság jelle ző fol a atai; a pia gazdaság; a gazdasági ágazatok közötti területi eg ütt űködés lehetőségei; a ulti a io ális vállalatok szerepe;
a űködőtőke és a pé z világa; a tőzsde.
 A világgazdaság a külö öző szerepet etöltő régiók, országok és országcsoportok
Kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaság a ; Észak-A erika, Kelet és DélkeletÁzsia, az Európai U ió; a fejlődő országok általá os pro lé ái és eltérő fejlettségű soportjaik, hel ük és szerepük a világgazdaság a ;


Glo ális világpro lé ák
o ter észet és kör ezetvédele ;
 a levegősze ezés,
 a vízsze ezés, a talajsze ezés és védele ;
 az élővilág védel e;
 a társadal i tevéke ség hatása a kör ezet állapotára;
o a de ográfiai ro a ás, túl épesedés;
o az ur a izá ió;
o élel ezési go dok;
o nyersanyag- és e ergiaválság;
o a fe tartható fejlődés.
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2.1. NÉPESSÉGFÖLDRAJ)
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A épesség övekedése apjai kig.
De ográfiai ro a ás. A de ográfia alapfogalmai.
De ográfiai át e et szakaszai, korfa, migrá ió, épességko e trá ió, e erfajták.
A épességszá -változás idő eli és területi
külö ségei ek,
okai ak
feltárása,
következ é ei ek
egfogal azása; a
fiatal és az öregedő társadal ak
jelle zői ek összevetése, következtetés
társadal i fol a atokra, pro lé ákra.
A épesség tér eli eloszlását efol ásoló
té ezők egis erése.
A épesség gazdasági aktivitás szeri ti
jelle zői keresők, eltartottak .
A épesség összetétele, eloszlása, sűrűsége,
a tropológiai, elvi és vallási egoszlása.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Társadal i-gazdasági jele ségeket, fol a atokat, té eket e utató te atikus térképek elemzése.
Az e erfajták területi elhel ezkedésé ek
e utatása.
A de ográfiai fol a atokhoz kap solódó
egyszerű szá ítási feladatok
egoldása,
következtetések levo ása az ered é ek
alapjá . Korfák ele zése.
Példák eg evezése ritká és sűrű lakott
területekre.
Napjai k igrá iós fol a atai ak egis erése, ko krét példái ak e utatása.
Álla , e zet, e zetálla , tö
e zetiségű álla , e zeti kise ség fogal á ak
értel ezése ko krét példák alapjá .
A elvi sokszí űség jelle zése, a világ elvek szerepé ek egértése.
A világvallások elterjedésé ek, a vallás kulturális és a társadal i-gazdasági fol a atok a
etöltött szerepé ek egis erése
példák alapjá .

Kap solódási po tok:
Biológia-egészségta : e erfajták, ag pestisjárvá .
Matematika: logikus gondolkodás, ate atikai eszközhasz álat, statisztikai adatok értelezése.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a ol gó e épesülése, de ográfiai
fol a atok; vallás, e zetiség. Külö öző korok épesség ozgal ai.
Népességföldrajz, de ográfia, épsűrűség, ter észetes szaporodás és
fog ás, a épesedési fol a at szakaszai, épességro a ás, korfa, fiataKULCSFOGALMAK lodó társadalo , öregedő társadalo , születéskor várható élettarta ,
FOGALMAK
épsűrűség, világ elv, világvallás, aktív és i aktív épesség, u ka élküliség, vendég u kás.
TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Nyugat-európai, észak-a erikai és kelet-ázsiai
a világvallások közpo tjai.

épességtö örülés,
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2.2. TELEPÜLÉSFÖLDRAJ)
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
A települések soportosítása külö öző
A településtípusok jelle ző vo ásai ak esze po tok alapjá példákkal.
utatása képek, térképek, alaprajzok, leíráta a, far , falu, város, városszerkezet
sok alapjá .
A falu és a város fejlődésé ek, szerepé ek,
jelle zői ek
összehaso lítása,
példák
külö öző szerepkört etöltő településekre
a szerepkörök átalakulására.
Ur a izá ió: városodás és városiasodás
Az e eri települések, a városiasodás dia ikája.
Agglo erá iók.
Népességtö örülési gó ok. Népsűrűség.
Kap solódási po tok:
Biológia-egészségta : életfor ák
Mate atika: logikus go dolkodás, ate atikai eszközhasz álat, statisztikai adatok értelezése.
Törté ele : a városok kialakulása, ur a izá ió jelle zői. Vallási közpo tok kialakulása.
Híres eg ete városok.
városszerkezet, agglo erá ió. szórvá település, soportos település,
KULCSFOGALMAK ta a, far , falu, város, apró és óriásfalu
agglo erá ió, városodás, városiasodás, ur a izá ió,
FOGALMAK
ol góváros, alvóváros
TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Nyugat-európai, észak-a erikai és kelet-ázsiai
a világvallások közpo tjai.

épességtö örülés,

25

PDF Compressor Pro
FÖLDRAJZ
2.3. A VILÁG

VÁLTO)Ó TÁRSADALMI-GA)DASÁGI KÉPE

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A gazdasági élet szerkezeté ek átalakulása.
A gazdasági szektorok jelle zői.
Gazdasági utatók (GDP, stb)
A szolgáltatások előretörése.
A világgazdaság jelle ző fol a atai.
A pia gazdaság; a gazdasági ágazatok közötti területi eg ütt űködés lehetőségei.
A TNC ulti a io ális vállalatok szerepe.
A űködőtőke és a pé z világa; a tőzsde.
A űködő tőke és a pé ztőke ára lásáak jelle zői.
A i de apok pé züg i fol a atai, a
pé züg i szolgáltatások egis erése fol ószá la, hitel, efektetés, értékpapírok,
valuta , a tőzsde űködésé ek jelle zői.
Az i flá ió.
A glo alizá ió.
Kap solódási po tok:
Mate atika: logikus go dolkodás,
ezése, ka atszá ítás
Idege

elvek: a

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Adatok g űjtése, ajd azok alapjá véleé alkotás az e eri eavatkozás kör ezetre g akorolt hatásairól. A pé zvilág alapvető fol a atai ak
egértetése, i tézé re dszeré ek egis ertetése, az iseretek i de api pé züg i helyzetekben
való alkal azási képességé ek kialakítása.
A hitelfelvétel esetleges veszél ei ek eláttatása. Példák: TNC-ra.
A salád i t a legkise gazdasági közösség
űködése.

ate atikai eszközhasz álat, statisztikai adatok értel-

elvta ulás fo tossága

otivá ió .

Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a pé z törté ete; az eltérő gazdasági
fejlettség törté el i alapjai, Európa a . század ásodik felé e , gazdaságtörté et. Gazdasági szervezetek. Gazdasági ag hatal ak.
Etika: a pé z szerepe a i de api élet e .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI

Világgazdaság, glo alizá ió, világpia , glo ális világgazdaság, világgazdasági korszakváltás, gazdasági szerkezet, pia gazdaság, költségvetés, integrá ió, K+F, glo alizá ió, pé ztőke, űködőtőke. Valuta, deviza,
álla papír, értékpapír, részvé , kötvé , fol ószá la, hitel, kamat, inflá ió, tőzsde, pé ztőke, e zetközi tőkeára lás, költségvetési hiá ,
hitelképesség, adósság, eladósodás.
Gazdasági ágazat szektor , primer-, szekunder-, ter ier és kvater er
szektor, ruttó hazai ter ék GDP , ruttó e zeti ter ék GNP ,
multi- (transz- a io ális vállalat (TNC)
A világ eghatározó jele tőségű pé züg i közpo tjai ak, tőzsdéi ek
hel szí ei.

ISMERETEK
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2.4. NEM)ETGA)DASÁGOK ÉS A VILÁGGA)DASÁG
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
A gazdaság fejlettségi utatói
A gazdaság szerveződését efol ásoló terA világgazdaság a külö öző szerepet e- észeti és társadal i telepítő té ezők
töltő régiók, országok és ország-csoportok.
egis erése, szerepük átalakulásá ak pélA világ eghatározó jele tőségű országai- dái.
ak alapvető gazdasági jelle zői.
A gazdasági szerkezet, az eg es ágazatok
Foglalkozási szerkezet egváltozása
változó szerepé ek egértése, a gazdasági
I tegrá iós folya atok
szerkezet és társadal i-gazdasági fejlettség
A fejlődő országok általá os pro lé ái és összefüggései ek e utatása ország példáeltérő fejlettségű soportjaik, hel ük és
kon.
szerepük a világgazdaság a
A gazdasági fejlettség összehaso lítására
Az A erikai Egyesült Álla ok szerepé ek alkal as utatók értel ezése, a területi
be utatása a világ gazdasági és pé züg i külö ségei ek példái: a
e tru
és
periféria
térségek
jelle zői,
folyamatai ak alakulásá a .
Japá
eghatározó szerepe Kelet– és Dél- kap solatre dszerük sajátos vo ásai.
Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi
kelet–Ázsia gazdasági fejlődésé e
összehaso lítása,
a
A feltörekvő új gazdasági hatal ak Kí a és adottságai ak
társadal i-gazdasági
felzárkózás
India fejlődésé ek sajátos vo ásai.
lehetőségei ek példái.
Fejlődő országok.
Külö öző típusú statisztikai források ól
Az Európai U ió
g űjtött fejlettséget tükröző adatsorok
A területi fejlettség külö ségei Európá a
Az Európai U ió agterületei. Né etország, értel ezése.
Fra iaország, a Be elu álla ok és az
Eg esült Királ ság gazdaságá ak szerepe az
Európai U ió gazdaságá a .
Kap solódási po tok:
Mate atika: logikus go dolkodás, ate atikai eszközhasz álat, statisztikai adatok értelmezése
Idege
elvek: a elvta ulás fo tossága otivá ió .
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: az eltérő gazdasági fejlettség törté elmi
alapjai, ipari forradalo , gazdasági világválság, Európa a . század ásodik felé e , gazdaságtörté et. az Európai U ió kialakulása.
áru sere, e zetközi kereskedele , sza adkereskedele , vá , vámu ió, tá ogatás szu ve ió , kvóta, bel- és külkereskedele , világgazdasági e tru -periféria, g ar atosítás, poszti dusztriális társadalo ,
KULCSFOGALMAK duális gazdaság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadi so , ültetFOGALMAK
vé , far , éhségövezet, OPEC. Gazdasági u ió, eurózó a, S he ge i
eg ez é , u iós tá ogatás, területi fejlettség külö sége, regio ális
politika, agterület, periféria terület, felzárkózás.
Eg edi szerepkörű ország soportok, országok adóparadi so ok, üdülőszigetek, kőolajra épülő gazdaságok, a á köztársaságok
Száhel-övezet
TOPOGRÁFIAI
Pé züg i közpo tok
ISMERETEK
USA, Japá , I dia
Európai U ió: kék a á
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2.5. A GLOBÁLIS VILÁGPROBLÉMÁK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
A glo alizá ió fogal a és értel ezése.
Kör yezettudatosság. Ökológiai lá
o .
A társadal i tevéke ség hatása a kör e- A ak egértése, hog a ter észeti és a
zet állapotára.
társadal i– gazdasági fol a atok közötti
A glo álissá váló kör yezetsze yezés és eg e súl
egőrzése, a kör ezettudatos
ter elés
és
fog asztás
elvé ek
következ é yei
Földü k
jövője
A szférákat ért kör ezetkárosító hatások érvé esülése
re dszerezése, az összefüggések feltárása, a sze po tjá ól alapvető fo tosságú. A
lokális sze
eződés glo ális következ é- lokális fol a at – glo ális következ é elv
ei ek igazolása példákkal; a kör ezetká- értele é e az eg é és a hel i közösségek
rosodás életkörül é ekre, élet i őségre felelősségé ek elátása.
A kör ezeti té ák irá ti fol a atos
g akorolt hatásá ak e utatása.
tájékozódás igé é ek, a kör ezet arát
De ográfiai válság
A épességro a ás kialakulása, következ- ter ékek, eljárások
egis erése irá ti
é ei, a fol a at összefüggései ek, terü- igé
kialakítása, a té ához kap solódó
leti jelle zői ek feltárása. Eltérő épesedé- édiá a elha gzó i for á iók kritikus
si fol a atok: sökke ő lélekszá ú és in- értel ezése.
te zíve övekvő társadal ak jelle zői ek Törekvés a fog asztási szokások kör ezeti
e utatása példáko .
sze po tokat
sze
előtt
tartó
Ur a izá iós válság
átalakítására,
a
tudatos
fog asztói
A ag városok terjeszkedése: az ur a izá i- agatartásra aráti és saládi kör e
ós fol a at területi jelle zői ek, elle t- eg ará t.
o dásai ak, társadal i-gazdasági követ- A ter észeti kör ezet, a ter észetes tájak
kez é ei ek feltárása példákkal.
és életközösségek sokszí űségé e rejlő
Élel ezési válság
szépség felis ertetése, a egőrzését segítő
Az élel iszerter elés és -fog asztás területi agatartásfor a kialakítása.
elle t o dásai ak felis erése. A fokozódó A té á a
egszerzett is eretek tudatos
ezőgazdasági ter elés kör ezeti hatása- alkal azása a i de api élet e , és ajd
i ak igazolása példákkal.
késő a u ka világá a is.
A ioszféra és a talaj sérüléke ségé ek A glo alizá ió és a TNC-k kap solatá ak
felis erése.
felis erése.
A ge etikailag ódosított ter ékek előállí- A
glo alizá ió
következ é ei ek,
tásá ak, elterjedésé ek lehetséges hatásai. i de api életü kre g akorolt hatásá ak
A iogazdálkodás jelle zése.
e utatása.
Az egyre nagyo
értékű fogyasztás és a A legfo tosa
e zetközi szervezetek
gazdasági övekedés következ é yei
tevéke ységé ek
e utatása, a fő
A nyersanyag- és e ergiaválság.
eg ez é ek, irá yelvek élkitűzései ek
Hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás.
egis erése.
A kör ezet- és a ter észetvédele feladatai.
A fe tarthatóság.
Kap solódási po tok:
I for atika: I ter et és szolgáltatásai, ko
u iká iós eszközök
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: de ográfia, ur a izá ió.
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Fizika, ké ia: alter atív e ergiaforrások
Ké ia: le o ló, kör ezet arát so agolóa agok; élel iszeripari kutatások; hulladékok
kezelése
Te h ika, életvitel és g akorlat: saládtervezés, tudatos fog asztói agatartás.
Etika: a jövő ge erá ióért érzett felelősség.
Biológia: ökológiai lá o , gé a ipulá ió, élel iszerek tápértéke.
Kör ezetvédel i eg ez é ek. Kör ezet arát ter ék jelek.
Ter észetes és esterséges ökosziszté a,hel i, regio ális és glo ális
pro lé a, eltartóképesség. Ökológiai lá
o . ÜHG.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózo ritkulás, glo ális
fel elegedés, radioaktív sze
eződés, ivóvízellátás, vízhiá , vízsze
ezés, épességro a ás, élel ezési válság, ur a izá iós problé ák, fog ó és egújuló e ergiaforrások, e ergiahatéko ság, veszél es hulladék, szelektív hulladékg űjtés, hulladék újrahasz osítása,
fe tarthatóság.
kör ezeti válság, veszél eztetett élőhel , iológiai sokféleség sökke ése, erdőirtás, felégetés, füves területek feltörése, túllegeltetés,
kör ezetgazdálkodás, e zeti park, ter észetvédel i terület, tájvédel i körzet, ioszféra rezervátu , ter észetvédele , kör ezetvédele , kör ezetvédel i törvé , világörökség,
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, Kiotói eg ez é .
Kör ezeti világeg ez é ek aláírásá ak hel szí ei. Regio ális és
glo ális hatású társadal i-gazdasági és kör ezeti katasztrófák kipatta ásá ak hel szí ei.
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2. 6. MONETÁRIS VILÁG - PÉN)ÜGYI S)ERVEZETEK
Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
Alapvető gazdasági fogal ak.

A tőzsde

A pé zvilág alapvető fol a atai
I téz é yre dszer.

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggései ek felis erése az eg é , a e zetgazdaság és a világgazdaság szi tjé ; az eladósodás és az adósságválság kialakulásá ak
fol a ata, az összefüggések feltárása

Pé züg i szolgáltatások
Az eladósodás és az adósságválság

űködésé ek jelle zői.

A gazdaság szerveződését efol ásoló ter- A e zetközi eg ütt űködés lehetőségei, a
mészeti és társadal i telepítő té ezők e zetközi szervezetek szerepe a világ táregis erése, szerepük átalakulásá ak pél- sadalmi-gazdasági életé ek alakításá a .
dái.
Ne zetközi tőkeára lás.
A világ

eghatározó pé züg i szervezetei.

Kap solódási po tok:
Te h ika, életvitel és g akorlat: a saládi gazdálkodás, a jövedele , hitelfelvétel.
Törté ele : e zetközi pé züg i szervezetek
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tematikai
egység
KERETTANTERVI
JAVASLAT

GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország (centrum-periféria , TNC,
űködőtőke-ára lás, pé z, valuta, deviza, i flá ió, tőzsde, ENS), i tegrá ió, regio ális i tegrálódás lép sőfokai, EGK, EU, APEC

S)ABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET

óra

A e zetközi eg ütt űködés lehetőségei, a e zetközi szervezetek szerepe a világ társadal i-gazdasági életé ek alakításá a . Ne zetközi
tőkeára lás. Az adósságválság. A világ eghatározó pé züg i szervezetei.
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TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN






TOVÁBBHALADÁSHOZ
KÖTELE)Ő
FOGALMAK

A ta uló tudja értel ez i a világ külö böző térségeibe
figyelhető i tegrá iós folya atokat,

eg-

a te atikus térképek segítségével tudja be utat i a kör yezetkárosító té yezők földrajzi egjele ését, következtesse
ezekből a globális veszélyek kialakulására,
a ta uló tudja jelle ez i a
vállalatok szerepét,

űködő tőke és a

ulti a io ális

a ta uló tudja ele ez i a épességrobba ás jele ségeit, az
élel ezési go dokat, a ak okait és a egoldásra tett erőfeszítéseket,
legye képes be utat i a világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadal i-gazdasági re dszerébe , kap solatukat a fejlődő világgal.

De ográfiai át e et szakaszai, korfa, igrá ió, épességko e trá ió, e berfajták, világ yelvek, világvallások, ta ya, falu, város,
urba izá ió, városiasodás és városiasodás, falusi alaprajztípusok,
agglo erá ió, pri er-, szekunder-, tercier- és kvater er szektorok,
álla for ák, pia gazdaság, világgazdaság, szabadkereskedele ,
GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország e trum-periféria , TNC,
űködőtőke-ára lás, pé z, valuta, deviza, i flá ió, tőzsde, ENS),
i tegrá ió, regio ális i tegrálódás lép sőfokai, EGK, EU, APEC, globalizá ió, biológiai sokféleség, fe tartható fejlődés.

A KÖ)ÉPS)INTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELE)Ő FOGALMAI
. Népességföldrajz Általá os fogal ak
épességföldrajz,
de ográfia,
épességro a ás,
ter észetes szaporulat,
épességfog ás, elöregedő és
fiatalodó társadalo , épesedési szakasz, korfa, kor- és
foglalkozási szerkezet, születéskor várható átlagos élettartam,
a alfa étiz us, e erfajta, europid-, negrid-, mongolid-,
ausztralid emberfajta,
akkli atizá ió, elv salád, világ elv, világvallás, épsűrűség, épességko e trá ió, első vá dorlás

településföldrajz település, i frastruktúra, szórvá település, csoportos település, ta a, far , falu, város, apró és óriásfalu, sza ál tala
alaprajzú hal az -, úti-, sza ál os alaprajzú falu, településhal az agglo erá ió , városodás, városiasodás, ur a izáió, ol góváros, alvóváros, közpo ti szerepkör, első unkahel öv it , első lakóhel öv, külső u kahel öv, külső
lakóöv, ur a izá iós ártal ak, o or eg ed
. A világ változó Általá os fogal ak: ter elés, fog asztás, ter előerő, ter é-
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társadalmi-gazdasági szeti erőforrás, hu á erőforrás, ter észeti kör ezet, társaképe dal i kör ezet, földrajzi kör ezet,gazdasági ágazat szektor), primer-, szekunder-, ter ier és kvater er szektor, aktív
világgazdaság kereső, eltartott, u ka élküli, foglalkozási átrétegződés,
gazdasági fejlettség, ter eléke ség, gazdasági övekedés,
ruttó hazai ter ék GDP , ruttó e zeti ter ék GNP , alaso , közepes és agas jövedel ű ország, fejlett és fejlődő
ország, életszí vo al,világgazdaság, e zetgazdaság, ö ellátó gazdaság, pia gazdaság, gazdasági re dszerváltás,közösségi-, álla i és agá tulajdo , privatizá ió, pia , ár,
árre dszer, kí álat, kereslet, ereség profit , pia i verse ,
versenyképesség,társadal i eg e lőtle ség, szo iális háló,
e zetközi u ka egosztás, szakosodás spe ializá ió , gloalizá ió, világpiac, glo ális világgazdaság, világgazdasági
korszakváltás, ulti- (transz- a io ális vállalat,
túlter elési válság, tudo á os-technikai forradalom, töegáru-ter elés, o opolkapitalizmus,
fog asztói társadalo , jóléti álla ,kőolajár-ro a ás,
ipari (indusztriális társadalo , ipar utá i posztindusztriális társadalo , i for á iós társadalo gazdaság ,
áru sere, e zetközi kereskedele , sza adkereskedele , vá ,
vá u ió, tá ogatás szu ve ió , kvóta, el- és külkereskedele ,
külkereskedel i itottság, pozitív és egatív külkereskedel i érleg, kereskedel i áruszerkezet, kereskedel i társulás, i tegrá ió,
sza ad kereskedel i övezet, közös pia , gazdasági u ió, regio ális
gazdasági i tegrá ió, eurorégió, eg séges első pia , áru- és szolgáltatáskereskedele , regio ális politika, felvevőpia ,húzóágazat,
szerkezetváltás, válságágazat, kooperá ió
ezőgazdaság ezőgazdaság, övé ter esztés, állatte észtés, erdő-, hal- és
vadgazdálkodás, élel iszergazdaság, agrárgazdaság, agrárország,
agrote h ika, külterjes e te zív és elterjes i te zív gazdálkodás,teraszos
űvelés, hag o á os
ezőgazdaság, égetőtalajváltó gazdálkodás, kapás föld űvelés, ugarolás, ültetvé es
gazdálkodás, o okultúra, ö tözéses gazdálkodás, árasztás, oázisgazdálkodás, száraz űvelés, o ád pásztorkodás, vá dorló ál-

latte észtés, istállózó állatte észtés,veg es ezőgazdaság,
szakosodott ezőgazdaság, övezetes övé ter esztés, kisparaszti gazdaság, szövetkezeti gazdálkodás, far gazdaság, városellátó övezet,

szá tó, kert, g ü öl sös, rét és legelő, ádas, erdő,
ter őkörzet, törté el i orvidék,közös agrárpolitika, e iségi korlátozás,élel iszer túlter elés
e ergiagazdaság e ergiagazdaság, e ergiahordozó, elsődleges és ásodlagos
e ergiaforrás, egújuló és fog ó e ergiahordozó, alter atív
energiaforrás, e ergiaszerkezet,e ergia-újrahasz osítás
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ipar g áripar, ipari forradalo , iparosodás,
kiter elő-, alapa agg ártó- és - feldolgozó ipar; kéz űipar,
ehézipar, kö űipar, élel iszeripar,
kul siparág, sú ste h ológia, elektro ika, elektrote h ika, ikroelektro ika, iote h ológia, kör ezetvédel i ipar,ipari telepítő

té ezők, iparvidék, hag o á os iparvidék
i frastruktúra közlekedés, sze él szállítás, áruszállítás,hag o á os és
és szolgáltatás ko i ált szállítási-közlekedési
ód, közlekedési hálózat,
eg közpo tú sugaras szerkezetű hálózat, tö egközlekedés,
tra zithel zet, tra szko ti e tális útvo al, elvízi hajóút,
anyagi-, hu án- és i téz é i i frastruktúra, gazdasági és
társadal i szolgáltatás,tö egko
u iká ió, áruforgal i
logisztikai közpo t, hírközlés,idege forgalo , elföldi és
e zetközi turizmus, idegenforgal i körzet,kulturális-, g óg öko-, konferencia-, falusi turizmus
A pé z világa pé z, készpé z, a kszá lapé z, valuta, deviza, ko verti ilitás, valutaárfol a ,álla papír, értékpapír, részvé , kötvé ,
fol ószá la,hitel, ka at, i flá ió,tőzsde, érték- és árutőzsde,
tőke, pé ztőke,
e zetközi tőkeára lás, értékpapírefektetés, űködőtőke-befektetés, fizetőképes kereslet, költségvetési hiá , hitelképesség, adósság, eladósodás, átüte ezés, árfol a változás, sereará , adóparadi so
Európai
U ió, Közép-európai Sza adkereskedel i Megállapodás
A 2. té akörhöz tartozó
egyedi fogalmak (CEFTA),Alpok-Adria Közösség, Kárpátok Eurorégió,
Ne zetközi Valutaalap IMF , Világ a k, Eg esült Ne zetek
Szervezete ENS) , Nevelésüg i Tudo á os és Kulturális Szervezet UNESCO , Egészségüg i Világszervezet WHO , Északatla ti Szerződés Szervezete NATO ,Kőolaj-e portáló Országok Szervezete (OPEC)
Általá os fogal ak:
3. A világgazdaságba
külö böző szerepet
betöltő régiók,
ország soportok és
országok

gazdasági polarizá ió, világgazdasági pólus erőtér , e tru
és periféria, eg - és tö pólusú világgazdaság, duális gazdasági
szerkezet,
„ a á köztársaság”,
„olaj-ország”,
tra zitország, eg edi gazdasági szerepkör

A globális Általá os fogal ak:
válságproblé ák ter észetes és esterséges ökosziszté a,hel i, regio ális és
földrajzi vo atkozásai glo ális pro lé a, túl épesedés, a épesség elöregedése, épességfog ás, születéssza ál ozás,éhezés, éhségövezet, alultápláltság, társadal i eg e lőtle ség, világélel ezési válság,
túlfog asztás,
eltartóképesség,
fizetőképes
kereslet,e ergiaválság, ersa aghiá ,
3. A té akörhöz tartozó az ENS) Kör ezetvédel i Progra ja, Élel ezési és Mezőgazegyedi fogalmak dasági Szervezet FAO , E er és Bioszféra MABprogra ,Ter észetvédel i Világnap (WWF)
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. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6
Heti óraszá :
Te atikai egység

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

Alapvetőe és ha gsúl osa írás eli tesztekkel, vaktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel ko ple e
ér i a tárg i tudást és az okokozati összefüggések feltárásá ak képességét.

Célok
Te atikai egység
Előzetes tudás


óra

2. EURÓPA ÉS MAGYARORS)ÁG
A 9. és

A ta tárgyhoz

óra

. évfol a o elsajátított ta a ag.

űveltségterülethez kap solható fejlesztési feladatok

Európa

Európa hel zete, kialakulása és ter észeti adottságai; Európa épessége és települései;
az európai i tegrá ió fol a ata; Európa regio ális jelle zői Észak-Európa, N ugatEurópa, Dél-Európa, Kelet-Európa, N ugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa jele tőse országai ; Európa hel e a világ a ;


Hazá k helye és kap solatai Európá a

Mag arország földrajzi hel zete és ter észeti adottságai; épességü k földrajzi elhel ezkedése és épesedési fol a atai k; települései k; hazá k gazdasági szerkezete, gazdasági fejlettsége; iparu k ter észeti és társadal i alapja, iparu k fő ágai; ezőgazdaságu k földrajzi és társadal i adottsága, fő ágai; közlekedésü k; idege forgal u k
adottságai; e zetközi kap solatai k, európai i tegrá iós fol a atok a való részvételü k; ulti a io ális égek szerepe hazá k gazdaságában;



Ko ti e sek földrajza
o Ázsia, Ausztrália, Afrika, A erika ter észeti és társadalo földrajzi jellemzői;
o Az alá

iak jelle zése:

 az USA, Ka ada, Me ikó, Brazília, Japá , Kí a, I dia,
 az újo

a iparosodó ázsiai országok,

 Ausztrália,

 az ara országok,

 Izrael,

 Törökország,

 Dél-Afrikai Köztársaság,
 Nigéria.
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2.1. EURÓPA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
Európa helyzete, kialakulása és ter észeti
adottságai
Európa
épessége
és
települése
Az európai i tegrá ió folya ata, az Európai
U ió
Az eg ütt űködés kialakulását és el él ítését segítő té ezők, az ágazati és regio ális
eg ütt űködés területei és ko krét példáinak megnevezése.
Európa regio ális jelle zői
Észak-Európa, N ugat-Európa, Dél-Európa,
Kelet-Európa, N ugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa jele tőse
országai
Európa hel e a világ a .

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
A ko ti e s elhel ezkedése, ag szerkezeti
eg sége, partvo ala, felszí e és éghajlata,
ill. vízrajza.
Meghatározó országai, ill. ország soportjai
Izrael, Törökország
Világu k ter észeti és társadalmi-kulturális
sokszí űségé ek felis ertetése, ez ezek e
rejlő értékek egőrzése irá ti felelősség
kialakítása. N itottság kialakítása ás országok ter észeti és kulturális értékei ek egis erése irá t. Más kultúrák értékei ek tisztelete. A Föld közeli és távoli országaival
kap solatos hírek, i for á iók értel ezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
e eriséget éri tő té ák, ese é ek egis erése irá t. Eg választott térség / ország
egadott sze po tok szeri ti e utatása
pl. preze tá ió készítésével külö öző források ól g űjtött i for á iók alapjá .

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Európa törté el e, Európa a . század
ásodik felé e , az Európai U ió kialakulása, Szovjetu ió, szo ializ us.
Magyar n elv és irodalo : útleírások, tájleírások.
Eurázsia, Európa ter észeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, Mezoés Új-Európa tájai, az éghajlat és övé zet, ill. a talajok összefüggése Európá a , az európai „kék- a á ”, ró ai szerződések, az
EU ővülési fol a ata és i téz é ei, ill. dö tési e ha iz usa,
KULCSFOGALMAK az EU verse társai a világgazdaság a ; közép-európai földrajzi
hel zetü k, ede ejelleg, „távvezérelt” éghajlatu k, e tripetáFOGALMAK
lis vízhálózatu k, ter észeti erőforrásai k, gazdasági-statisztikai
régiói k; ko ti e sek ag szerkezeti eg ségei, felszí e és éghajlata, ill. vízrajza, ko ti e sek
eghatározó országai, ill.
ország soportjai.
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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 -félsziget, Balká -heg ség,
Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dal á ia, Di ári-heg ség, Et a, Fi -tóvidék, Fra iaközépheg ség, Holla d- él föld, Izla d, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lo do i-medence,
Mo t Bla , Párizsi-medence, Pennine-heg ség Pe i e , Pireneusi I ériai -félsziget, Pire eusok,
Ska di áv-félsziget, Ska di áv-heg ség, Szi ília, Urál, Vezúv;
Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-te ger, D eper, Do , Du a, E ro, El a, Északi-tenger, Fekete-tenger,
Földközi-tenger, IJssel-tó, La Ma he, Ladoga-tó, Pó, Raj a, Rh e, Szaj a, Te ze, Urál fol ó ,
Volga, Watt-tenger;
Országok: Al á ia, A glia, Belgiu , Bosz ia-Her egovi a, Bulgária, Dá ia, Eg esült Királ ság, Fehéroroszország, Fi ország, Fra iaország, Görögország, Holla dia, Horvátország, Írország, Luxemurg, Ma edó ia, Málta, Moldova, Mo a o, Mo te egró, Nag -Brita ia, Norvégia, Olaszország,
Oroszország, Portugália, Spa olország, Svédország, Szer ia, Ukraj a, Vatiká ;
Törté el i táj evek: Burge la d Őrvidék , Délvidék, Erdél , Felvidék; Kárpátalja; Vajdaság;
Városok: A szterda , A t erpe , Athé , Bar elo a, Belgrád, Beregszász, Bil ao, Bir ingham,
Brüsszel, Chişi ắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Do e k, Du li , Du rov ik, Eszék, Europoort,
Fiu e Rijeka , Ge ova, Gi raltár, Glasgo , Göte org, Hága, Helsi ki, Kijev, Koppe hága, Lisszao , Lo do , Lu e ourg, L o , Madrid, Ma hester, Marseille, Milá ó, Mi szk, Moszkva,Mu ká s, Mur a szk, Nápol , N izs ij Novgorod, Odessza, Oslo, Párizs, Podgori a, Re kjavík,
Ró a, Rotterda , Sevilla, Skopje, Split, Sto khol , Stras ourg, Sza adka, Szarajevó, Sze tpétervár, Szófia, Theszalo íki, Tira a, Tori o, Újvidék, U gvár, Vár a, Vele e, Volgográd, )ágrá ;
Iparvidékek: Dél- és délkelet-a gliai iparvidék, Do e - ede e, Északkelet-angliai iparvidék,
Észak ugat-oroszországi Sze tpétervár kör éki iparvidék, Fla driai iparvidék, Karaga da, Közép-a gliai iparvidék, Kuz e ki- ede e, Lotari gia, Moszkva kör éki Közpo ti iparvidék, Olasz
ipari háro szög, Ra dstad, Skót iparvidék, Uráli iparvidék, Volgai iparvidék.
Közép-Európa
Tájak: Bé si- ede e, Csallóköz, Cseh- ede e, Déli-Kárpátok, Du a-delta, Erdél i-középheg ség,
Erdél i- ede e, Északkeleti-Kárpátok, Észak ugati-Kárpátok, Ger á -alföld, Grossglo k er,
Hargita, Kárpát- ede e, Kárpát- ede evidék, Keleti-Alpok, Keleti-Kárpátok, Le g el-alföld,
Lengyel-középheg ség, Le g el-tóhátság, Magas-Tátra, Morva- ede e, Né etközépheg ség,
Nyugati-Alpok, Ro á -alföld, Székel föld, Sze t Gotthárd-hágó, Szilézia, Szudéták, Vere kei-hágó;
Vízrajz: Bode -tó, Du a–Majna–Raj a vízi út, Ge fi-tó, G ilkos-tó, Odera, Olt, Sze t Anna-tó, Vág,
Visztula; Száva lásd Mag arország ál is
Országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Le g elország, Lettország, Litvá ia, Né etország, Roá ia, Sváj , Szlovákia, Szlové ia;
Városok: Arad, Beregszász, Bé s, Berli , Ber , Bo , Brassó, Bré a, Br o, Bukarest, Co sta ţa,
Dort u d, Drezda, Duis urg, Fra kfurt, Galaţi, Gda sk, Ge f, Graz, Halle, Ha urg, Ha over,
Kassa, Karlov Var , Kato i e, Kolozsvár, Köl , Krakkó, Li z, Lip se, Lju lja a, Łódź, Marosvásárhel , Mü he , Ma hei , Nag várad, Ostrava, Ploieşti, Plze , Pozso , Prága, Riga, Révko áro , Rosto k, Salz urg, Stuttgart, Sz ze i , Székel udvarhel , Talli , Te esvár, Trieszt, Varsó, Vilius, )üri h;
Iparvidékek: Ruhr-vidék
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2.2. HA)ÁNK HELYE ÉS KAPCSOLATAI EURÓPÁBAN
Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Magyarország földrajzi helyzete és ter é- Az eg es régiók jelle ző erőforrásai ak
egis erése,
földrajzi
adottságai ak
szeti adottságai
összehaso lító értékelése; a társadal i–
Viszo lagos és té leges földrajzi hel zet
gazdasági közpo tok egis erése.
Népességünk földrajzi elhel ezkedése és A védele alatt álló ter észeti, kulturális
épesedési folyamataink.
értékek,
e zeti parkok, világörökségi
hel
szí
ek
értékei ek
re dszerezése,
Települései k
idegenforgalmi szerepük feltárása
Hazá k gazdasága
A
regio ális szerveződések
földrajzi
Gazdasági szerkezet, gazdasági fejlettség. alapjai ak feltárása; eurorégiók a Kárpát–
Iparunk ter észeti és társadal i alapja, ede é e , űködésük értel ezése.
iparu k fő ágai.
Hazá k
Európai
U ió a
etöltött
Mezőgazdaságu k földrajzi és társadal i szerepé ek
egis erése,
e zetközi
adottsága, fő
ágai; közlekedésü k; gazdasági kap solataink be utatása.
Idege forgal u k adottságai.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások

Ne zetközi kap solatai k, európai i tegráiós fol a atok a való részvételü k.
A
regio ális szerveződések
földrajzi
alapjai ak feltárása; eurorégiók a Kárpát–
ede é e , űködésük értel ezése.
Hazá k Európai U ió a etöltött szerepéek
egis erése, e zetközi gazdasági
kapcsolatai k e utatása.
Multi a io ális égek szerepe hazá k gazdaságá a
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Mag arország törté el e.
Vizuális kultúra: az épített kör ezet értékei.
Biológia-egészségta : védett övé ek és állatok.
Mag ar elv és irodalo : hazai tájakról készült leírások.
I for atika: digitális i for á ióforrások hasz álata, i for atikai eszközök hasz álata.
Etika: kulturális érték, a hazá k a élő e zetiségek kulturális értékei ek tisztelete.
Ter észeti és társadal i erőforrások, gazdasági re dszerváltozás,
eladósodás,
űködőtőke- efektetés, területi fejlettségkülö ség,
KULCSFOGALMAK tranzitforgalo , gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idege forgalo ,
sze él gépko si-g ártás, veg ipar, ipari park, hu gariku ,
itott
FOGALMAK
gazdaság, eurorégió.
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TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - MAGYARORS)ÁG
Nagytájak: Alföld, Du á túli-domb- és heg vidék Du á túli-do ság), Du á túliközépheg ség Du á túli-középheg vidék , Északi-középheg ség, Kisalföld, N ugatag arországi-pere vidék N ugati-pere vidék ;
Egyé tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradlabarlang, Baranyai-do ság, Bodrogköz, Borsodi- ede e, Börzsö , Budai-heg ség, Bükk,
Bükk-fe sík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva e ti síkság Dráva- ellék , Du a–
Tisza köze, Du aka ar, Du á túl, Du azug-heg ség, Gere se, G őri- ede e, Hajdúság,
Heg alja, Horto ág , Írott-kő,Jászság, Kékes, Kisku ság, Körös–Maros köze, Kőszegiheg ség, Mar al- ede e, Mátra, Me sek,Mezőföld, Mohá si-sziget, Móri-árok, Nag kunság, Nógrádi- ede e, N írség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-do ság, Sopro iheg ség, Szigetköz, Szekszárdi-do ság, Sze te drei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyifélsziget, Tiszá túl, Tokaj–Eperjesi-heg ség, Tol ai-do ság, Vele ei-heg ség, Vértes,
Villá i-heg ség, Visegrádi-heg ség, )alai-do ság, )e plé i-heg ség;
Vízrajz: Balato , Bodrog, Dráva, Du a, Fertő, Her ád, Hévízi-tó, Ipol , Kis-Balaton, Körös,
Maros, Mura, Rá a, Sajó, Sió, Sza os, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó,
Velencei-tó, )ag va, )ala;
Települések: Ajka, Alg ő, Baja, Balassag ar at, Balato füred, Bere te, Békés sa a, Budapest, Bük, Cegléd, De re e , Dorog, Du aújváros, Eger, Esztergo , G ö g ös, G őr,
G ula, Hajdúszo oszló, Harká , Hatva , Heg eshalo , Hévíz, Hód ezővásárhel , Hollókő, Jász eré , Kalo sa, Kaposvár, Kazi ar ika, Ke ske ét, Keszthel , Ko áro , Kőszeg,
Ko ló, Lá atla , Makó, Miskol , Mohá s, Moso ag aróvár, Nag ka izsa, N íreg háza,
Orosháza, Ózd, Paks, Pa o hal a, Pápa, Pé s, Salgótarjá , Sárospatak, Siófok, Sopro ,
Százhalo atta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Sze te dre, Sze tgotthárd, Szol ok,
Szo athel , Tata, Tata á a, Tiha , Tiszaújváros, Vá , Várpalota, Veszpré , Visegrád,
Viso ta, )áho , )alaegerszeg, )alakaros;
Ne zeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Ne zeti Park,
Bükki Ne zeti Park, Du a–Dráva Ne zeti Park, Duna–Ipol Ne zeti Park, Fertő–Ha ság
Ne zeti Park, Horto ág i Ne zeti Park, Kisku sági Ne zeti Park, Körös–Maros Nemzeti
Park, Őrségi Ne zeti Park; Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest A dráss út a Mille iu i földalattival, Budapest Vár eg ed és a pesti Du a-part, Fertő tó, Hollókő, Hortoág , Pa o hal i apátság, Pé si ókereszté sírka rák, Tokaj-Heg alja orvidéke;
Megyék: Bara a eg e, Bá s-Kisku
eg e, Békés eg e, Borsod-A aúj-)e plé
eg e, Cso grád eg e, Fejér eg e, G őr-Moson-Sopro
eg e, Hajdú-Bihar megye, Heves
eg e, Jász-Nagykun-Szol ok eg e, Ko áro -Esztergo
eg e, Nógrád eg e, Pest
megye, Somogy megye, Szabolcs-Szat ár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszpré
eg e, )ala eg e;
Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Du á túl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Mag arország régió,
Közép-Du á túl régió, Közép-Mag arország régió, N ugat-Du á túl régió; Budapesti agglo erá ió.
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3.KONTINENSEK TÁRSADALOMFÖLDRAJZA

óra

3.1. KONTINENSEK FÖLDRAJ)A - Á)SIA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
Ázsia ter észetföldrajza
A ko ti e s elhel ezkedése, ag szerkezeti
eg sége, partvo ala, felszí e és éghajlata,
ill. vízrajza
Dél yugat–Ázsia
Meghatározó országai, ill. ország soportjai
Világgazdasági jele tőségé ek e utatása;
a szé hidrogé ki s szerepé ek igazolása a
térség fejlődésé e
Japá
eghatározó szerepe Kelet– és
Délkelet–Ázsia gazdasági fejlődésé e .
Kí a és I dia fejlődésé ek sajátos vo ásai.
Ázsia el aradott, szegé y térségei.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Világu k ter észeti és társadal i-kulturális
sokszí űségé ek felis ertetése, ez ezek e
rejlő értékek egőrzése irá ti felelősség
kialakítása. N itottság kialakítása ás országok ter észeti és kulturális értékei ek egis erése irá t. Más kultúrák értékei ek tisztelete. A Föld közeli és távoli országaival
kap solatos hírek, i for á iók értel ezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
e eriséget éri tő té ák, ese é ek egis erése irá t. Eg választott térség / ország
megadott szempontok szeri ti e utatása
pl. preze tá ió készítésével külö öző források ól g űjtött i for á iók alapjá .

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Japá , I dia, Kí a törté el e, világvallások. II. világhá orú és a hideghá orús korszak. Jele kori törté ele .
Törté ele : Mo gólia, tatárjárás.
Mag ar elv és irodalo : útleírások, tájleírások.
Biológia: távoli tájak élővilága, e erfajták.

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - Á)SIA
A földrész részei: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Dél ugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, KözépÁzsia, Belső-Ázsia;
Tájak: Angara-ősföld, Ara -félsziget, Ara -ősföld, Bali, Cso olu g a Mt. Everest , Dekká -fe sík Dekká -ősföld , Dél-kí ai-heg vidék Kí ai-ősföld , Fuji, Fülöp-szigetek, Gó i,
Hi alája, Hi dusztá i-alföld, Hindusztáni-félsziget, I dokí ai-félsziget, I do éz-szigetvilág,
Irá i-felföld, Japá -szigetek, Kaszpi- él föld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreaifélsziget, Közép-szi ériai-fe sík, Krakatau, Kuz e ki-medence, Mezopotámia, Nyugatszi ériai-alföld, Pa ír, Szi éria, Tajva , Takla-Maká , Ti et, Tie -san, Turáni-alföld;
Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Beri g-szoros, Boszporusz, Brah aputra, Eufrátesz, Holt-tenger,
I dus,Ja g e, Japá -tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-te ger, Lé a, Mekong, Ob, Perzsa-ö öl Ara -ö öl , Sárga-fol ó, Tigris;
Országok: Ara E írségek, Dél-Korea Koreai Köztársaság , Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irá , Izrael, Japá , Kazahsztá , Kí a, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Ará ia, Thaiföld, Törökország;
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Bombay, Calcutta, Cseljabinszk, Haifa, Hongkong, Iszta ul, Jakarta, Jekat eri urg, Jeruzsále , Ka to , Ko e, Krasz ojarszk, K oto, Ma ila,
Mekka, Novoszi irszk, Osaka, Peki g, Rijád, Sa ghaj, Szi gapúr, Szöul, Teherá , Tel AvivJaffa, Tokió, Újdelhi, Uszt -Ilimszk, Vlagyivosztok.
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3.2. KONTINENSÜNK FÖLDRAJ)A - AUS)TRÁLIA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások

Ausztrália ter észetföldrajza

Világu k ter észeti és társadal i-kulturális
A kontinens elhelyezkedése, ag szerkezeti sokszí űségé ek felis ertetése, ez ezek e
eg sége, partvo ala, felszí e és éghajlata, rejlő értékek egőrzése irá ti felelősség
kialakítása. N itottság kialakítása ás orszáill. vízrajza.
gok ter észeti és kulturális értékei ek egTársadalo földrajz
is erése irá t. Más kultúrák értékei ek tiszMeghatározó országai, ill. ország soportjai telete. A Föld közeli és távoli országaival
kap solatos hírek, i for á iók értel ezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
e eriséget éri tő té ák, ese é ek egis erése irá t. Eg választott térség / ország
egadott sze po tok szeri ti e utatása
pl. preze tá ió készítésével külö öző források ól g űjtött i for á iók alapjá .
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Ausztrália felfedezése, e épesítése.
G ar atosítás.
Mag ar elv és irodalo : útleírások, tájleírások.
Biológia: távoli tájak élővilága, Nemzeti Parkok

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AUS)TRÁLIA

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nag -Artézi-medence, Nagy-korallzáto , Nag -Vízválasztóheg ség, N ugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea;
Vízrajz: Murray;
Országok: Ausztrália, Új-)éla d;
Városok: Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington.
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3.3. KONTINENSEK FÖLDRAJ)A - AFRIKA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
Afrika ter észetföldrajza
A ko ti e s elhel ezkedése, kialakulása,
nagyszerkezeti eg sége, partvo ala, felszí e
és éghajlata, ill. vízrajza
Afrika regio ális földrajza
Meghatározó országai, ill. ország soportjai
A gazdasági fejlődést efol ásoló ter észeti
és társadal i té ezők értékelése; a
fejlettség
területi
külö ségei ek
e utatása, az okok feltárása, a gazdasági
fejlődést ehezítő té ezők ele zése.
Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi
adottságai ak összehaso lítása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségei ek
példái. A Dél–afrikai Köztársaság fejlődésée szerepet játszó té ezők e utatása.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Világu k ter észeti és társadalmi-kulturális
sokszí űségé ek felis ertetése, ez ezek e
rejlő értékek egőrzése irá ti felelősség
kialakítása. N itottság kialakítása ás országok ter észeti és kulturális értékei ek egis erése irá t. Más kultúrák értékei ek tisztelete. A Föld közeli és távoli országaival
kap solatos hírek, i for á iók értel ezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
e eriséget éri tő té ák, ese é ek egis erése irá t. Eg választott térség / ország
egadott sze po tok szeri ti e utatása
pl. preze tá ió készítésével külö öző források ól g űjtött i for á iók alapjá .

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: ókori ö tözéses kultúrák Eg ipto ,
Mezopotá ia , világvallások, g ar atosítás, földrajzi felfedezések.
Magyar Afrika-kutatók.
Biológia: járvá ok, fertőzések. Éhi ség. Távoli tájak élővilága. Ne zeti Parkok.
Mag ar elv és irodalo : útleírások, tájleírások.
Ké ia: eg ipto i és ara alké ia.

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AFRIKA
Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokre dszer, Afrikai-ősföld, Atlasz, Dél-afrikaiagasföld, Ka ári-szigetek, Kelet-afrikai- agasföld, Kili a dzsáró Kili a dzsárósoport , Ko gó- ede e, Lí iai-sivatag, Madagaszkár, Na i -sivatag, Szahara, Szudá ,
Teleki-vulká ; Száhel öv ;
Vízrajz: Csád-tó, Gi raltári-szoros, Guineai-ö öl, Ko gó, Niger, Nílus, Szuezi-csatorna,
Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; Asszuá i-gát asszuá i Nag -gát ;
Országok: Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Eg ipto , Gui ea, Ke a, Li éria, Lí ia,
Marokkó, Nigéria, Seychelle-szigetek, Tu ézia;
Városok: A uja, Ale a dria, Fokváros, Joha es urg, Kairó, Pretoria.
Dél-Afrikai Köztársaság, Nigéria jelle zése
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3.4. KONTINENSEK FÖLDRAJ)A - AMERIKA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A erika ter észetföldrajza
A ko ti e s kialakulása, elhel ezkedése,
ag szerkezeti eg sége, partvo ala, felszí e
és éghajlata, ill. vízrajza.
Az
iker
ko ti e s.
Vulká osság,
földre gések. Sze t A drás törésvo al.
Az Amerikai Egyesült Álla ok szerepé ek
e utatása a világgazdasági és pé züg i
fol a atai ak alakulásá a .
A erika gazdasági körzetei.
USA, Ka ada, Me ikó, Brazília

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Világu k ter észeti és társadal i-kulturális
sokszí űségé ek felis ertetése, ez ezek e
rejlő értékek egőrzése irá ti felelősség
kialakítása.
N itottság kialakítása ás országok ter észeti és kulturális értékei ek egis erése
irá t. Más kultúrák értékei ek tisztelete.
A Föld közeli és távoli országaival kap solatos hírek, i for á iók értel ezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész e eriséget éri tő té ák, ese é ek egis erése irá t.
Eg választott térség / ország egadott
sze po tok szeri ti e utatása pl. prezentá ió készítésével külö öző források ól
g űjtött i for á iók alapjá .

Latin–A erika
gazdasági
fejlődését
efol ásoló
té ezők,
társadal i–
törté el i adottságok
e utatása; a
fejlettség területi külö ségei, a gazdasági
fejlődés gó po tjai ak jelle zői.
A fejlődés elle t o dásai ak feltárása az adóparadi so ok példájá ; az országok világgazdasági szerepé ek e utatása példák alapjá . Brazília feltörekvő gazdaságá ak jellemzése, a fejlődést elősegítő és eg ehezítő té ezők kie elése.
Kap solódási po tok:
Törté ele : ag földrajzi felfedezések, az A erikai Eg esült Álla ok egalakulása. I diá kultúra. Az USA szerepe a II. világhá orú a . Kivá dorlások. Hideghá orús korszak. Jele kori törté ele . Mag ar tudósok A eriká a .
Mag ar elv és irodalo : útleírások, tájleírások.
Művészetek: távoli tájak épei ek kulturális értékei. Fil
űvészet.
I for atika: digitális i for á ióforrások hasz álata, i for atikai eszközök hasz álata.
Mi rosoft, Szilí iu -völg . Charles Si o i.
Etika, idege
elv: ás kultúrák értékei ek tisztelete, egis erése

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AMERIKA

A földrész részei: Észak-A erika, Közép-A erika, Dél-Amerika, Latin-Amerika;
Tájak: Alaszka, Amazonas- ede e, A dok, A tillák, Appala he-heg ség Appalache), Atacamasivatag, Bahama-szigetek, Brazil-felföld, Floridai-félsziget Florida , Grö la d, Gu anai-heg vidék,
Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Ka adai-ősföld, Kordillerák, La rador-félsziget La rador ,
Me ikói-fe sík, Mississippi-alföld, Mt. Pelée, Mou t St. Hele s, Para á-alföld, Popo atépetl, Préri, Sziklás-heg ség, Szilí ium-völg ;
Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-te ger, La Plata, Me ikói-ö öl, Mississippi, Nag tavak
(Erie-, Felső-, Huron-, Michigan-, Ontario-tó , Niagara-vízesés, Pa a a- sator a, Para á,
Szt. Lőrinc-fol ó;
Országok: A erikai Eg esült Álla ok, Arge tí a, Bolívia, Chile, Brazília, Do i ikai Köztársaság
(Dominika , Ka ada, Ku a, Me ikó, Ni aragua, Pa a a, Ve ezuela;
Városok: Atla ta, Brazíliaváros, Bue os Aires, Cara as, Chi ago, Dallas, Hava a, Housto ,
Los A geles, Me ikóváros, Mo tréal, Ne Orlea s, Ne York, Ottawa, Rio de Janeiro,
San Francisco, São Paulo, Seattle, Washi gto .
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KERETTANTERVI
JAVASLAT

S)ABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET

óra

Az eg es ko ti e sek és hazá k aktuális ter észeti-társadal igazdasági pro lé ái. Példák g űjtése a társadal i-gazdasági élet
fejlesztéséről. A világgazdasági pólusok hel e és szerepe.

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN

TOVÁBBHALADÁSI
FELTÉTELEK,
KÖVETELMÉNYEK A)
ÉVFOLYAM VÉGÉN

 Ö állóa tudja ele ez i a ko ti e sek gazdasági és társadal i adottságait. Ter észetföldrajzi té yeket, társadalmi-gazdasági adatokat be utató te atikus térképek,
adatsorok és diagra ok összehaso lító logikai ele zése.
Aktuális ikkek ö álló feldolgozása egyes régiók, országok
problé áiról. Az egyes régiók világgazdasági szerepé ek
összehaso lítása. A régiók változó szerepé ek jele tőségé ek agyarázata, az okok feltárása.
 A ta uló legye képes be utat i az eltérő társadal igazdasági fejlettségű területeket Európába és hazá kba , és tudja jelle ez i a világ legjele tősebb országait,
ország- soportjait és a világba elfoglalt helyüket.
 Legye képes a ko ti e sek jelle zésére és tudja ele ez i
hazá k földrajzi helyzetét, ter észeti adottságait és a
ede ejelleg érvé yesülését, vala i t legye képes teatikus térképek összehaso lító ele zésével, ko ti ensek, országok, régiók gazdasági külö bségei ek feltárására.
 Tudja ele ez i hazá k időjárását, éghajlatát, vízre dszerét ábrák segítségével.
 Topográfiai követel ények

Eurázsia, Európa ter észeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-,
Mezo- és Új-Európa tájai, az éghajlat és övé yzet, ill. a talajok
összefüggése Európába , az európai „kék-ba á ”, ró ai szerzőTOVÁBBHALADÁSHOZ dések, az EU bővülési folya ata és i téz é yei, ill. dö tési mechanizmusa, az EU versenytársai a világgazdaságba ; középKÖTELE)Ő
európai földrajzi helyzetü k, ede ejelleg, „távvezérelt” éghajFOGALMAK*
latu k, e tripetális vízhálózatu k, ter észeti erőforrásai k,
gazdasági-statisztikai régiói k; ko ti e sek agyszerkezeti egységei, felszí e és éghajlata, ill. vízrajza, ko ti e sek eghatározó országai, ill. ország soportjai.
(* A listá a re dezett fogal ak a korá i évfol a ok ál ár szerepeltek.)
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Éves óraszá : óra
Heti óraszá : óra
A választott Keretta terv sza ado tervezhető óraszá á ól + órát hozzáre delve a .
évfol a ta tervéhez, lehetőségü k ílik a földrajz ta ításá ak el újtására.
A ta a agtartal ak e új ele ek, korá a
ás ko te tus a
ár előfordultak.
A topográfiai g akorlatokra és a feladat egoldásokra iztosított időkerettel a ta év köz e i
időhiá t ko pe záljuk.

12. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.
4.
5.

A ta ulók teljesít é é ek érése pró a érettségivel
Európai U ió
Glo ális kör ezeti pro lé ák
A ag arsághoz kötődő világörökségi hel szí ek
Tájékozódás a földrajzi tér e és idő e
. . Szá olási feladatok
. . Topográfiai g akorlatok

* Szabado tervezhető óraszá
Te atikai egység

Összese
terhére, ta a yagok bee elése élkül.

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

10
5
5
1
10
(5)
(5)
31*

óra

Alapvetőe és ha gsúl osa írás eli tesztekkel, vaktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel ko ple e
ér i a tárg i tudást és az okokozati összefüggések feltárásá ak képességét.

CÉLOK

A földrajz ta ul á ok lezárásaké t és a középszi tű érettségire törté ő felkészülés részeké t is javasolt eg pró a érettségi le o olítása, a té leges érettségi vizsga le o olítási re djé ek egfelelőe
(feladatsor, re delkezésre álló idő, segédeszköz, értékelés .
A vizsgahel zettel való sze esülés, a körül é ek egis erése, a
tudásszi t il e for á a való fel érése ag a hozzájárul a ta ulók izo tala ságá ak, feszültségé ek oldásá a és a ajda i vizsga
sikerességéhez.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

5 óra
2. AZ EURÓPAI UNIÓ
Az Európai U ióról tagálla ai, a közösség űködésé ek alapvető
ele ei, az eg es ko ti e srészek ter észeti és társadal i-gazdasági
jelle zői.

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Az Európai U ió kialakulása.
A területi fejlettség külö ség jelle zői, az
Az
eg ütt űködés
kialakulását
és eltérő gazdasági fejlettség okai ak feltárása;
el él ítését segítő té ezők, az ágazati és a regio ális politika lé egé ek egértése.
regio ális eg ütt űködés területei és
ko krét példái ak eg evezése.
Az Európai U ió
i t gazdasági erőtér
elhel ezése a világgazdaság a .
A területi fejlettség külö ség jelle zői.
kék a á
Né etország, Fra iaország, a Be elu álla ok és az Eg esült Királ ság gazdaságá ak
szerepe az Európai U ió gazdaságá a .
Az U ió felépítése, szervei, székhelyei.
Alapjogok.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Európa a . század ásodik felé e , az
Európai U ió kialakulása, Szovjetu ió, szo ializ us.
Te atikai egység
5 óra
3. GLOBÁLIS KÖRNYE)ETI PROBLÉMÁK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
Üvegházhatás – glo ális fel elegedés –
klí aváltozás
Ózo réteg elvéko odása
Savas eső

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
A kör ezet- és a ter észetvédele feladatai. Az eg é társadal i szerepvállalásá ak lehetőségei, a tevéke közre űködés példái ak e utatása. A hel i szerveződések, illetve a regio ális és e zetközi
összefogás példái a kör ezet védel e és a
fe tarthatóság eléréséért.

Kap solódási po tok:
Ké ia: levegő összetétele, álla dó-változó-erőse változó gázok; üvegházhatás, ÜHG CO2,
CH4); Ózo keletkezése, tulajdo ságai, o lása. A ké tulajdo ságai, felhasz álása. Égése. Sz ogok típusai. Savas eső hatása.
Biológia: zuz ók, i t i dikátor övé ek, glo ális fel elegedés következ é ei
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Te atikai egység

4. VILÁGÖRÖKSÉGI HELYS)INEK

Mag arországi világörökségi hel szí ek is erete
Te atikai egység
5. TÁJÉKO)ÓDÁS A FÖLDRAJ)I TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Ismeretek
(tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások

óra
óra

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások

Is erje a földrajzi fokhálózat jelle zőit.
Földrajzi hel eghatározás Tudjo tájékozód i, hel eghatározást végez i földgö bö és térképe .
A topográfiai fogal akkal kap solat a elvárható tevéke ységek:
 a ta uló tudja egfogal az i té leges és viszo lagos
földrajzi hel zetüket, fekvésüket;
 tudja eg utat i azokat külö öző térképeke falitérTopográfiai g akorlatok
képe , atlaszban);
 tudja felis er i és eg evez i azokat ko túrtérképe ;
 kap soljo földrajzi-kör ezeti tartal akat az eg es topográfiai fogal akhoz
Alkal azza a térkép jelei, szí ei és szá ai által közölt i forá iókat. Leg e képes távolságot ér i és eghatároz i
eg e es és gör e vo al e té külö öző eszközök segítségével. Tudja leolvas i a té leges agasságot, kiszá íta i a
Tájékozódás a térképe ,
viszo lagos agasságot térképek alapjá .
térképpel
Tudjo tájékozód i, hel eghatározást végez i földgö ö
és térképe . Hasz álja is eretszerzésre a külö öző éretará ú és tartal ú térképeket.
Alkal azza az alapvető átváltásokat:
hosszúsági fok = óra időkülö ség = időzó a
Tájékozódás az idő e
hosszúsági fok = per időkülö ség
Tudja kiszá íta i a hel i és a zó aidőt.
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KÖVETELMÉNYEK A 12. ÉVFOLYAM VÉGÉN
A ta ulók leg e ek képesek a külö öző sze po t ól elsajátított
földrajzi általá os és leíró ter észet-, illetve társadalo -, valamint
gazdaságföldrajzi is ereteik szi tetizálására. Re delkezze ek valós
képzetekkel a kör ezeti ele ek éreteiről, a szá szerűe kifejezhető
adatok és az idő eli változások ag ságre djéről.
Leg e ek képesek a térkép i for á ióforráské t törté ő hasz álatára, a
leolvasott adatok értel ezésére. Is erjék fel a Világeg ete és a
Napre dszer felépítésé e , a ol gók
ozgásá a
eg ilvá uló
törvé szerűségeket.
Tudja ak tájékozód i a földtörté eti idő e , is erjék a ko ti e seket
felépítő ag szerkezeti eg ségek kialakulásá ak idő eli re djét, földrajzi
elhel ezkedését.
Leg e ek képesek egadott sze po tok alapjá
e utat i az eg es
geoszférák sajátosságait, jelle ző fol a atait és azok összefüggéseit.
Lássák e, hog az eg es geoszférákat ért kör ezeti károk hatása ás
szférákra is kiterjedhet.
Leg e ek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásá a
eg ilvá uló
összefüggések és törvé szerűségek értel ezésére.
Leg e ek képesek alapvető összefüggések és törvé szerűségek
felis erésére és egfogal azására az egész Földre jelle ző társadal igazdasági fol a atokkal kap solatosa .
Tudják elhel ez i az eg es országokat, ország soportokat és
i tegrá iókat a világ társadal i-gazdasági fol a atai a , tudják
értel ez i a világgazdaság a etöltött szerepüket.
Leg e ek képesek összevet i és értékel i az eg es térségek, illetve
országok eltérő társadal i-gazdasági adottságait és az adottságok
jele tőségé ek idő eli változásait.
Is erjék a glo alizá ió gazdasági és társadal i hatását, értel ezzék
elle t o dásait.
Is erjék a
o etáris világ jelle ző fol a atait, azok társadal igazdasági hatásait.
Is erjék hazá k társadal i-gazdasági fejlődésé ek jelle zőit, a
gazdasági fejlettség területi külö ségeit és e ek okait.
Példákkal tá asszák alá Európai U ió egészére kiterjedő, illetve a
kör ezető országokkal kialakult regio ális eg ütt űködések szerepét
Tudják elhel ez i hazá kat a világgazdaság fol a atai a .
Tudják példákkal
izo íta i a társadal i-gazdasági fol a atok
kör ezetkárosító hatását, a lokális pro lé ák glo ális következ é ek
elvé ek érvé esülését. Is erjék az egész Földü ket éri tő glo ális
társadal i és gazdasági pro lé ákat.
Tudja ak érvel i a fe tarthatóságot sze előtt tartó gazdaság, illetve
gazdálkodás fo tossága ellett.
Is erjék az eg é szerepét és lehetőségeit a kör ezeti pro lé ák
érséklés e , evezzék eg ko krét példáit.
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Leg e ek képesek ter észet-, illetve társadalo - és gazdaságföldrajzi
egfig elések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.
Leg e ek
képesek
külö öző
o tatott
és
elektro ikus
i for á ióhordozók ól földrajzi tartal ú i for á iók g űjtésére és
feldolgozására, az i for á iók összegzésére, a lé eges ele ek
kie elésére. E ek sorá alkal azzák digitális is ereteiket.
Leg e ek képesek véle é üket a földrajzi go dolkodás ak egfelelőe
egfogal az i, logikusa érvel i.
Tudják alkal az i is ereteiket földrajzi tartal ú pro lé ák egoldása
sorá a i de api élet e .
Tudják földrajzi is ereteiket felhasz ál i külö öző dö téshel zetek e .
Legyenek képesek a társakkal való eg ütt űködésre a földrajzikör ezeti tartal ú feladatok egoldásakor.
Alakuljo ki e ük az igé arra, hog késő i életük fol a á ö állóa
g arapítsák tová földrajzi is ereteiket.
Leg e ek képesek topográfiai tudásuk alkal azására ás ta tárg ak
ta ulása sorá , illetve a i de api élet e .
Is ereteik alapjá izto sággal tájékozódja ak a földrajzi tér e , illetve
az azt egjele ítő külö öző térképeke . Is erjék a ta a ag a
eghatározott topográfiai fogal akhoz kap solódó tartal akat.
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TANTERVI SEGÉDLET A) ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ FELKÉS)ÍTÉSHE)
AJÁNLOTT FŐ KÉPESSÉGFEJLES)TÉSI TERÜLETEK
Ezzel a felkészítéssel re dszerezhetjük a vizsga követel é eit, ezáltal azt kö
ta ulók is, akik . évfol a o kezdték eg esti gi áziu i ta ul á aikat.

e

e teljesíthetik

ég azok a

A következő földrajzi-kör ezeti ko pete iák kialakítását és el él ítését tartjuk szükséges ek:
 földrajzi-kör ezeti tartal ú i for á ióhordozók külö öző élok ak egfelelő kiválasztása és az infor á iók feldolgozása, értel ezése.
 földrajzi-kör ezeti is eretek alkal azása a i de apok a tapasztalható ter észeti, társadalmigazdasági és kör ezeti jele ségek, fol a atok ag arázatá a , értel ezésében.
 külö öző fajtájú térképeke közölt i for á iók olvasása, értel ezése.
 körvo alas ko túr térképi feladatok egoldása.
 földrajzi-kör ezeti tartal ú i for á iókkal kap solatos eg szerű vázlatrajzok, fol a atá rák, kereszt etszeti rajzok és térképvázlatok készítése.
 földrajzi-kör ezeti sze lélet és go dolkodás ód alkal azása feladat egoldások, szó eli és írás eli
té akifejtések sorá .
 eg szerű g akorlati és alapvető szá ítási feladatok elvégzése, az ered é ek értelmezése.
 az is ereta ag első összefüggései ek felis erése, tö té akör is ereta agá ak logikai összekap solását igé lő összetett feladatok egoldása.
 szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartal ú té ákhoz kap solódóa .

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK A KÉPESSÉGFEJLES)TÉS ÉRDEKÉBEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

A térképi á rázolás. 
A térkép fajtái és alkal azásuk lehetőségei.
Térképolvasási g akor
latok.


Térképpel kap solatos

Példák g űjtése külö öző éretará ú térképek felhasz álási lehetőségeire.
Példák g űjtése külö öző él ól készült térképekre, á rázolási ódjuk
összehaso lítása.Külö öző térképi kivágatok földrajzi, te atikus st . i forá iótartal ának olvasása, értel ezése.
Eg szerű hel eghatározási, érési és szá olási feladatok végzése.
Metszet készítése szi tvo alas térkép alapjá .
Logikai térképolvasási feladatok g akorlása a felkészülés sorá az eg es
té akörökhöz fol a atosa kap sola dók .
logikai feladatmegol Külö öző szá ítási feladatok terület, távolság,
agasságkülö ség
dások.
gyakorlása.
Térképhasz álati g a A térképpel a valóság a való eligazodással kap solatos feladatok megoldása.
korlatok.
A légi- és az űrfelvéte Légi- és űrfelvételek azo osítása térképvázlattal, térképpel, térképi i for ácilek felhasz álásá ak ókkal.
lehetőségei.
 Példák g űjtése a űholdfelvételek g akorlati hasz osításával kap solatban.
A Naprendszer felépí Adatg űjtés a sillagászat törté eté ől, a külö féle világképek összevetése.
tése és a ak földi
 Példák g űjtése a aptevéke ségek földi hatásaira.Kiselőadás az üstökösök
következ é ei.
jelle zőiről.
 Adatok, adatsorok összevetése, ele zése a ol gótípusok összehaso lításához, a haso lóságok és a külö ségek egállapításához.
 A Hold és a Föld fizikai jelle zői ek összehaso lítása.
A Naprendszer tagjai A nap- és holdfog atkozások e utatása egfig elési tapasztalatok és á rák
nak jellemzése.
alapjá .
 Mag arázórajz készítése a fog atkozások és a holdfázisok kialakulásáról.
 Az I ter et és a CD-ROM-ok i for á ióforráské t való felhasz álása. A
té akörhöz kap solódó friss hírek, i for á iók értel ezése.
 A látszólagos és a valós ozgás értel ezése, összevetése a tapasztalatokkal.
 A keri géssel és a forgással kap solatos á rák értel ezése, összefüggések,
következtetések levo ása azok ól. A keri gés és a forgás fol a atá ak, eveA Föld és ozgásai.
zetes időpo tjai ak és hel zeteinek modellezése.
 A Nap delelési agasságá ak kiszá ításához kap solódó feladatok egoldása.
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9.
10.

11.

Az időszá ítás elvei és

gyakorlata.

Időszá ítással kap so
latos feladatmegoldá
sok.


A földtörté eti időszá ítás.



12.

13.

14.

15.


A földtörté et fő ese
é ei által létrehozott képződ ények.




A Föld és a kőzet urok
szerkezete.

A kőzetlemezek.



A
kőzetle ez
ozgások okai, típu
sai, következ é ei.



A vulká osság és a
földrengés.








16.

A heg ségképződés.






17.

18.

19.

A legg akori
ásvá
ok, kőzetek keletke
zése és tulajdo ságaik.
A hasz osítható ásványi nyersanyagok.
Kőzetfelis erési g a
korlatok.



A Föld ag szerkezeti

egységei, és eltérő
szerepük a földrajzi

folyamatokban, jelen
ségekben.


Az időszá ítás elvé ek ag arázata és e utatása.
A aptárkészítés elvé ek e utatása.
Ta ulói kiselőadás a aptártípusokról.
Hel i idővel és zó aidővel kap solatos szá ítási feladatok egoldása.
A dátu választó vo al sajátosságai ak alkal azása feladatok egoldása
sorá .
Kiselőadás a földtörté eti kor eghatározás elveiről.
A földtörté et és a törté el i ese é ek időtarta eli külö ségei ek
érzékeltetése.
Eligazodás a földtörté et ag időeg ségei e idő, időszak, kor földtörté eti
tá lázat felhasz álásával.
Eligazodás a földtörté et időeg ségei ek ese é ei e fol a atá rák
felhasználásával.
A földtörté eti fol a atok, ese é ek időre d e állítása példák alapjá .
Példák g űjtése térkép segítségével az eg es idők és időszakok külö öző
képződ é eire.
Az ősko ti e sek ozgásai ak e utatása te atikus térképek, fol a atábrák segítségével.
Eg szerű vázlatrajz készítése a Föld és a kőzet urok szerkezetéről.
A Föld első fizikai jelle zői ek e utatása adatsorok, á rák segítségével.
A föld ág esség ek a tájékozódás a való g akorlati jele tőségé ek
bemutatása.
A g akorlati példák felsorolása a geoter ikus gradie s gazdasági jele tőségére.
A kőzetle ezek felépítésé ek e utatása rajzoko .
A ag kőzetle ezek eg evezése és soportosítása térkép segítségével.
Eg szerű vázlatrajzok készítése a kőzetle ezek ozgástípusairól.
Kőzetle ez- ozgásokkal kap solatos á rák értel ezése.
A lemezmozgások típusai ak és következ é ei ek összehaso lítása.
A kőzetle ez- ozgások, a vulká osság és a földre gés összefüggései k
bemutatása fol a atá rák segítségével.
A vulká -típusok jelle zése, előfordulásuk leolvasása a térképről.
A vulká osság és az ér képződés kap solatá ak e utatása á ra segítségével,
földrajzi előfordulásaik eg evezése.
Példák felsorolása a vulká osság és a vulká i utó űködés jele tőségére és
gazdasági hasz osítására.
Kiselőadás a földre gés éréséről és a kísérőjele ségekről.
A té ához kap solódó aktuális hírek értel ezése.
A heg ségképződési fol a at szakaszai ak rajzos á rázolása és ele zése.
Képi i for á iók pl. videofil , szá ítógépes odellek felhasz álása a
heg ségképződés fol a atával kap solat a .
A kőzetle ez- ozgás típusok és a heg ségképződés kap solatá ak e utatása ko krét példáko .
A g űrt- és a röghegségek for aki sé ek összehaso lítása képek, ábrák,
odellek és leírások alapjá .
A heg ségek soportosítása szerkezetük, agasságuk és for aki sük szerint.
A té ához kap solódó ko túrtérképes feladatok egoldása a követel é yben
felsorolt éva ag felhasz álásával.
A kőzetek a agai ak körforgását izo ító á ra ele zése.
A kéregszerkezet és az ásvá ki sek előfordulása közötti kap solat izo ítása te atikus térkép segítségével.Az ásvá ok és a kőzetek felhasz álási lehetőségei ek e utatása példák alapjá .Az ásvá ok és a kőzetek előfordulásával kapcsolatos ko túrtérképes feladatok egoldása.
Ásvá ok és kőzetek felis erése, jelle zése.
Ásvá ok és kőzetek soportosítása keletkezésük szerint.
Kőzetek eg szerű vizsgálata.
A ag szerkezetei eg ségek felis erése te atikus térképeke , elhel ezésük
ko túrtérképe .
A ag szerkezeti eg ségek típusai ak és for ái ak felis erése, valamint
jelle zése képek, á rák alapjá .
A ag szerkezeti eg ségek földtörté eti átalakulásá ak e utatása példáko .
A éva ag a szereplő példák soportosítása a ag szerkezeti eg ségekhez
való tartozásuk alapjá .
Az eg es ag szerkezeti eg ségek gazdasági jele tőségé ek e utatása.
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20.

21.

22.



A Földfelszí for áló
dása a első és a külső
erők u kája sorá .



A kőzet urokkal kapcsolatos folya atok és
összefüggések.



A légkör a aga és

szerkezete.




23.

A levegő fel elegedése és kap solata  a

társadalmi-gazdasági
élettel.




24.

25.

26.

27.

A lég o ás és a szél.

Hatásuk a mindennapi

életre.






Az általá os légkörzés.

A szélre dszerek.



A
sapadékképződés

folya ata és a sapa
dékfajták.
A sapadék kap solata

a i de api élettel.

Az időjárás és az
éghajlat.









28.


A világte ger jellemzői, hasz osítása. 



A felszí for ák felis erése képeke , á ráko , odelleken.
Példák g űjtése az eg es földrajzi övezetek e jelle ző felszí for álódásra.
Példák e utatása a felszí for ákra a ko ti e sek és hazá k területéről
térképek, térképvázlatok felhasz álásával.
Felszí for ák odellezése terepasztalo .
Tájleírás készítése külö öző felszí for ájú tájakról képi i for á iók alapjá .
Az is eretek re dszerezését, az összefüggések izo ítását igé lő feladatok
egoldása.
Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és ko túrtérképes feladatok egoldása.
Képi i for á iók pl. videofil , diakép, CD-ROM, Internet) elemzése.
A légkör a agi összetételét és a ak változását e utató adatsorok
összehaso lító ele zése.
A légkör szerkezeti felépítését e utató á ra elemzése.
A légsze ezés és következ é ei ek e utatása sze elvé ek segítségével.
Kiselőadás az ózo réteg kialakulásáról, veszél eztetettségéről és a ak földi
következ é eiről.
Vázlatrajz készítése a levegő fel elegedéséről, az azt ódosító té ezőkről, az
üvegházhatásról és a levegő lehűléséről.
Középhő érséklet- és hői gadozás e utatására szá ítási feladatok végzése.
Hő érsékleti adatok grafikus á rázolása.
Hő érsékleti térképek összehaso lító ele zése.
A hő érséklet gazdaságot efol ásoló szerepével kapcsolatos tematikus
térképek pl. apfé tarta , hőösszeg, te észidőszak elemzése.
A hő érséklet, a lég o ás és a szél összefüggései ek izo ítása.
A iklo és az a ti iklo , vala i t a hideg- és a elegfro t kialakulásá ak
rajzos ag arázata, az időjárás alakításá a etöltött szerepük e utatása.
Izo ártérképek összehaso lító ele zése.
Lég o ásadatok grafikus á rázolása.
Lég o ás- és széltérképek összehaso lító ele zése.
Kiselőadás a evezetes hel i szelekről és hatásaikról.
I for á ió g űjtése a szél okozta károkról.
A szél által kialakított for ák felis erése képeke , á rákon.
Az általá os légkörzés re dszeré ek e utatása eg szerű á ra rajzolásával.
Az álla dó szélre dszerek jelle zői ek összehasonlítása.
A érsékelt és a forró övezeti o szu szél kialakulásá ak és következ ényéek ag arázata á ra alapjá .
Mag arázó rajz készítése a o szu szélre dszerekről.
A felhő- és a sapadékképződés fol a atá ak e utatása á rák segítségével.
Kiselőadás a felhőtípusokról és azok időjárással való kapcsolatairól.
Csapadékadatok grafikus á rázolása, sapadéktérképek összehaso lító
ele zése.
A vízgőztartalo
al kap solatos szá ítási feladatok egoldása.
Példák g űjtése a sapadék és a ezőgazdasági ter elés összefüggéseire, a
sapadék felszí for áló hatásaira.
Éghajlattal kap solatos térképek összehaso lító ele zése.
Éghajlati diagra szerkesztése adatok alapjá .
Légköri képződ é ek felis erése időjárási térképeke és űholdfelvételeken.
Időjárási-térkép ele zése.Időjárás-jele tés értel ezése, eg szerű prog ózis
készítése.Az időjárás-jele tés és az előrejelzés gazdasági jele tőségé ek izoítása.Példák g űjtése a társadal i eredetű éghajlatváltozások okaira és
következ é eire.
A sótartalo
változásai ak e utatása eg hosszúsági kör
e té a
efol ásoló té ezőkkel összefüggésben.
A te gerára lási re dszerek kialakulásá ak
ag arázata térképvázlat
segítségével. A légkörzési és a vízkörzési re dszer kap solatá ak e utatása.
A te gerára lások éghajlat- ódosító hatásá ak izo ítása te atikus
térképek és éghajlati diagra ok alapjá .
A te gerjárás kialakulásá ak ag arázata fol a atá ra segítségével.
Példák g űjtése a te gerjárás ter észeti és társadal i-gazdasági következé eire.A te ger által kialakított felszí for ák felis erése képeke , á rákon.
A világte ger gazdasági hasz osítási lehetőségei ek e utatása példák
alapjá .
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29.


A felszí i vizek és kapsolatuk a társadal igazdasági élettel.





30.

31.

32.

A felszí alatti vizek és
kap solatuk a társa
dalmi gazdasági élet
tel.





A ko ple vízgazdálkodás. A vízvédele .



A talaj és jele tősége

az élel iszerter elésben.

A talaj veszél eztetett
sége.



33.

34.

35.

36.

A levegő-, a víz- és a
talajburokkal kapcsolatos folyamatok, ösz
szefüggések.



A légkör és a víz földrajzával kap solatos

szá ítási feladatok.


Az eg es geoszférákkal
kap solatos kör ezeti

pro lé ák kap solatai.


A szoláris és a valós

éghajlati övezetek.
A vízszi tes földrajzi

övezetesség.



37.

A forró övezet földrajzi
jelle zése, kör ezeti
pro lé ái.





A tóképződés típusai ak e utatása ko krét példákon.
A tópusztulás szakaszai ak felis erése képeke , ábráko .Vita a esterséges
tavak kialakításá ak kör ezeti következ é eiről.
Vízállás-jele tés értel ezése.A fol ó u kavégző képességé ek e utatása a
földrajzi fekvéssel, a do orzattal és az éghajlattal való összefüggés e példák, á rák és képek segítségével.A fol ók által kialakított felszí for ák feliserése képeke , á rákon.
Eg szerű vízhoza -szá ítási feladatok egoldása.
A felszí i vizek gazdasági hasz osítási lehetőségei ek e utatása példák
alapjá .
Ko túrtérképes feladatok egoldása a vízrajzi éva ag felhasz álásával.
A felszí alatti vizek külö öző sze po tú re dszerezése és jelle zése. A
felszí alatti vizek kialakulása és a földta i szerkezet, a kőzet i őség összefüggésé ek e utatása.
Karsztfor ák felis erése és eg evezése képeke , á ráko , etszetrajzon.
Eg szerű etszetrajz készítése a karsztfor ák e utatására.
A kör ezeti té ezők és a karsztosodás kap solatá ak igazolása.
Példák g űjtése a felszí alatti vizek hasz osításáról.
Sze elvé ek, adatok, aktualitás hírek értel ezése a té ához kap solódóa .
Az árvíz- és a elvízvédele feladatai ak e utatása hazai példákon.
Az e eri tevéke ségek hatásá ak e utatása a felszí i és felszí alatti vizek
i őségére.
A vízvédele és a vízzel való takarékosság szükségességé ek izo ítása
sze elvé ek, adatok, diagra ok alapjá .
Vita a vízerő űvek építésé ek elő eiről és hátrá airól.
Példák g űjtése a vízre dszerek e való e eri eavatkozás hatásaira.
Az éghajlat talajképződés e való eghatározó szerepé ek izo ítása.
A talajtípusok területi elhel ezkedésé ek e utatása te atikus térkép
alapjá , a zo ális és azo ális talajok egkülö öztetése.
A külö öző talajtípusok szerkezeté ek jelle zése talajszelvé segítségével.
A talaj gazdasági jele tőségé ek izo ítása.
A talajpusztulás előidézői ek és a talajvédele
ódjai ak e utatása ko krét
példáko .
A levegő-, a víz- és a talaj urok összefüggésre dszeré ek izo ítása á rák
segítségével.Az is eretek re dszerezését, az összefüggések izo ítását igé lő
feladatok egoldása.Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és ko túrtérképes
feladatok megoldása.
Képi i for á iók videofil , diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok
elemzése.Időjárás-jele tés, időjárási térkép értel ezése.
Te atikus térképek logikai olvasása.
A levegő fel elegedésével és lehűlésével, a vízgőztartalo változásával, a
vízhoza
al kap solatos szá ítási feladatok egoldása.
Diagra ok szerkesztése adatok ól.
Klí adiagra ok felis erése és összehaso lító ele zése.
Aktualitás ese é ek, hírek egvitatása a levegő-, a víz- és a talaj urok
kör ezeti pro lé áiról.A geoszférák közötti kap solatok e utatása.
Képi i for á iók pl. videofil , diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok
elemzése.A té ához kap solódó szövegértési és szövegalkotási feladatok egoldása.
A szoláris éghajlati övezetek e utatása eg szerű ag arázó á rá .
A szoláris és a valós éghajlati övezetek elhel ezkedésé ek összevetése a
ódosító té ezők e utatásával.
A vízszi tes földrajzi övezetesség re dszeré ek, ele ei eg ásra épülésének
értel ezése te atikus térkép vag á ra alapjá .
Éghajlati diagra ok felis erése, összehaso lító ele zése.
A forró övezet e érvé esülő földrajzi-kör ezeti törvé szerűségek e utatása.Az övezetet e utató ko ple szelvé ele zése.Az övezet és az övek/vidék
jellegzetességei ek felis erése és izo ítása te atikus térképek, képek, szeelvé ek alapjá .
Tájleírás készítése a forró övezet tipikus tájairól.
A forró övezet e jelle ző élet ódok e utatása.
A forró övezeti gazdálkodás jellegzetes ódjai ak és ter ékei ek e utatása.
Kiselőadás az övezet kör ezeti pro lé áiról és azok egoldási lehetőségeiről.
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38.

39.

40.

A érsékelt övezet,
valamint a meleg- és a
hideg
érsékelt öv
földrajzi
jelle zése,
kör ezeti pro lé ái.





A
érsékelt övezet
valódi érsékelt övé
ek földrajzi jelle zése, kör ezeti pro léái.






A hideg övezet földrajzi jelle zése, kör e
zeti pro lé ái.






41.

A vízszi tes és a függő
leges
övezetesség

kapcsolata.




42.


Az általá os ter észetföldrajzi is eretek

összefoglalása.




43.

Ko ti e sek és ko tie srészek jelle zé
sé ek
ódszerei és
szempontjai.




44.

45.

Ország soportok
és

országok jelle zéséek és összehaso lításá ak sze po tjai. 

Éghajlati diagra ok felis erése, összehaso lító ele zése.
A
érsékelt övezet e érvé esülő földrajzi-kör ezeti törvé szerűségek
bemutatása.Az övezet és az övek/területek jellegzetességei ek felis erése és
bemutatása térképek, képek, sze elvé ek alapjá . A editerrá és a érsékelt
övezeti o szu táj összehaso lítása.Tájleírás készítése a érsékelt övezet tipikus tájairól.A érsékelt övezet e jelle ző élet ódok e utatása.
A gazdálkodás jellegzetes ódjai ak e utatása, ter éklista összeállítása.
Kiselőadás az övek kör ezeti pro lé áiról és azok egoldási lehetőségeiről.
Az öv e érvé esülő törvé szerűségek e utatása.
Éghajlati diagra ok felis erése és összehaso lító elemzése.
A ko ti e talitás N -K-i változásá ak izo ítása Eurázsiában diagramok,
kereszt etszeti á rák összehaso lításával.
Az öv eg es területi jellegzetességei ek felis erése és izo ítása te atikus
térképek, képek, sze elvé ek alapjá .
Tájleírás és az élet ód e utatása a tipikus tájakról.
A gazdálkodás öv e jellegzetes ódjai ak e utatása.
Az övre jelle ző ter ékek listájá ak összeállítása.
Kiselőadás az öv kör ezeti pro lé áiról, a lehetséges egoldásokról.
Mag arázó rajz készítése a appalok és az éjszakák időtarta á ak a földrajzi
szélességtől függő változásáról.
Éghajlati diagra ok felis erése, összehaso lító ele zése.
A hideg övezet e érvé esülő földrajzi-kör ezeti törvé szerűségek e utatása.Az övezet és övei jellegzetességei ek felis erése és izo ítása tematikus
térképek, képek, sze elvé ek alapjá .
Tájleírás készítése a hideg övezet tipikus tájairól.
A hideg övezet e jelle ző élet ódok e utatása.
A hideg övezeti gazdálkodás jellegzetes ódjai ak és ter ékei ek e utatása.
Kiselőadás a gazdálkodás kiterjesztésé ek várható kör ezeti következ é eiről
és azok egoldási lehetőségeiről.
A vízszi tes és a függőleges övezetesség re dszeré ek összehaso lítása.
A forró és a érsékelt övezet függőleges övezetességé ek összevetése keresztetszeti á rák segítségével.
A függőleges övezetességet e utató kereszt etszeti rajz készítése.
A függőleges övezetességgel kap solatos képek, á rák, szövegek ele zése,
értel ezése.
A vízszi tes és a függőleges övezetességgel összefüggő övé ter esztés
összehaso lítása.
A kőzet urok, a levegő-, a víz- és a talaj urok összefüggés-re dszeré ek
izo ítása á rák segítségével.
Az is eretek re dszerezését, az összefüggések izo ítását igé lő feladatok
egoldása.
Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és ko túrtérképes feladatok megoldása.
Képi i for á iók pl. videofil , diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok
elemzése.
Az is eretek és képességek elle őrzésére alkal as feladatsorok egoldása.
A ko ti e sek és tájaik ter észetföldrajzi jelle zése, haso lóságok és külö ségek kie elése.
Te atikus térképek, képek elemzése.
Társadal i, gazdasági adottságaik összehaso lító értékelése te atikus
térképek, adatsorok alapjá .
A kör ezeti állapot összehaso lítása te atikus térképek, sze elvé ek,
aktualitások alapjá .
Ko túrtérképes feladatok egoldása.
Ország soportok és országok ter észetföldrajzi jelle zése, haso lóságok és
külö ségek kie elése.
Társadal i, gazdasági adottságaik összehaso lító értékelése te atikus
térképek, adatsorok és képek alapjá .
A kör ezeti állapot összehaso lítása te atikus térképek, sze elvé ek, aktuális
hírek alapjá .
Ko túrtérképes feladatok egoldása.


A gazdasági hel zet  A GDP, a GNP és az élet i őségre vo atkozó adatok g űjtése, összehaso lítása,
értékelésére alkal as
utatók,
jelle szá- á rázolása.
 Törté eti változások, te de iák egfogal azása az adatok összevetésével.
mok.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Afrika tája ké t eltérő ter észeti erőforrásai ak és gazdasági életének
értékelése te atikus térképek alapjá .
 Afrika tipikus tájai ak és lakói élet ódjá ak e utatása képele zéssel.
Afrika tipikus tájai ak
 Az afrikai földrajzi övezetesség e utatása képek, leírások és te atikus
földrajzi és gazdasági
térképek segítségével.
jelle zői.
 Vita a társadal i-gazdasági el aradottság okairól és egoldási lehetőségeiről.
 Afrika do orzati, vízrajzi topográfiai fogal ai ak, gazdasági közpo tjainak
leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérkép e.
Ausztrália gazdasági
 Az ausztráliai ter észeti adottságok összefüggései ek e utatása te atikus
életé ek kialakulása,
térképek segítségével, az összefüggéseket érzékeltető vázlat készítése.
és szerepe a világgaz
Ausztrália
világgazdasági szerepé ek értékelése statisztikai adatok alapjá .
daság a .
 Észak- és Dél-A erika tipikus tájai ak e utatása á ra- és képele zés alapjá .
 A dél-a erikai és az afrikai földrajzi övezetesség összehaso lítása á rák és
A erika
általá os
leírások alapjá .
ter észetföldrajzi
 Te atikus térképele zés Észak-, Közép- és Dél-A erika ter észeti adottságaiképe, kialakulásá ak ak, erőforrásai ak e utatására.
értel ezése.
 A erika do orzati és vízrajzi topográfiai fogal ai ak leolvasása a térképről,
ejelölésük ko túrtérképbe.
 A ko ti e s gazdasági szerkezeté ek, a világgazdaság a elfoglalt hel é ek
A erika
általá os e utatása diagra - és adatele zéssel.
társadalo földrajzi,  Á ra vag vázlat készítése a épesség városok a ára lása okai ak e utatáságazdasági képe, szere- ra.
 A erika gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérpe a világ a .
képbe.

Az A erikai Eg esült Az USA gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérképbe.
Államok szerepe  a Összehaso lító adat- és á raele zés az USA világgazdaság a elfoglalt
világgazdaság a .
Az USA ag gazdasági hel e, a ag gazdasági körzetek fejlődésé ek te den iái .
 Az USA ezőgazdasága övezetességé ek és az eg es gazdasági körzetek
körzetei ek fejlődése. jelle zői ek e utatása te atikus térképelemzéssel.
 Me ikó társadal i-gazdasági élete jelle zői ek e utatása te atikus
térképek, adatok felhasz álásával.
Me ikó és Brazília  A fejlődő országok városiasodásá ak jelle zése á raele zéssel és ikkfeldolföldrajzi jelle zői.
gozással.
 Brazília területi gazdasági külö ségei ek e utatása vázlatkészítéssel.
Ázsia általá os ter é- Ázsia geológiai szerkezeté ek és az ásvá ki s-előfordulások kapcsolatá ak
e utatása földta i térkép ele zésével.
szetföldrajzi jelle zői,
 Az ázsiai földrajzi övezetesség izo ítása te atikus térképelemzéssel.
azok okai és következ Ázsia do orzati, vízrajzi topográfiai fogal ai ak leolvasása a térképről,
é ei.
ejelölésük ko túrtérképbe.
 A vallás szerepé ek e utatása szövegfeldolgozással.
Ázsia
általá os A épességro a ás, a épességszá -prog ózisok ele zése statisztikai
adatok segítségével.
társadalo földrajzi  Az ázsiai élel ezési pro lé ák okai ak és következ é einek bemutatása
jellemzői, azok okai és
forrás- és á raele zéssel.
következ é ei.
 Ázsia gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérkép e.
Ázsia tipikus tájai ak
jellemzői és szerepük Á ra- és képele zés Ázsia tipikus tájai ak jellemzésére.
a társadal i-gazdasági
 Sé a készítése a tipikus tájak jellegzetességei ek e utatására.
életben.
 Adatsorok ele zése pl. épesedési fol a at és élel ezési gondok).
A
ter észetföldrajzi
 Képfelis erés I dia földrajzi jelle zőivel kap solat a .
kör ezet és a társa A külföldi tőke szerepé ek e utatása I dia társadal i-gazdasági életében
dalmi
hagyományok forrásfeldolgozás alapjá .
szerepe I dia földrajzi
 Vázlatkészítés a társadal i-gazdasági összefüggések érzékeltetésére.
jelle zői ek kialakulá I dia gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérsában.
képbe.
 Az ország világgazdasági jele tőségé ek e utatása adatok, diagra ok és
A
társadal i- szöveges források alapjá .
gazdasági
fejlődés
 A kí ai társadal i-gazdasági fejlődés sajátos vo ásai ak e utatása
feltételei, útja és kö- szöveges források alapjá .
vetkez é ei Kí ában.
 Kí a gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérképbe.
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57.

58.

59.


Japá szerepe a világ
és a térség társadalmi
gazdasági
fejlődésée . A gazdasági élet

fejlettségé ek okai.

Délkelet-Ázsia iparoso
dott és iparosodó országai ak
fejlődési

útja.

Nyugat-Ázsia és az
ara világ szerepe a

világ
társadalmigazdasági
életé e ,
országai ak közös és

eg edi vo ásai.

60.

Topográfiai g akorla
tok a földrészekkel és
országaikkal kapcso
latban.


61.

Európa földjé ek kialakulási fol a ata, ter
mészeti- és társadal igazdasági
következményei.



62.

Európa általá os terészetföldrajzi képe.


63.

Európa általá os társadalo földrajzi képe. 




64.


Az Európai U ió földrajzi vonatkozásai. 



65.

66.

67.

A japá társadal i-gazdasági fejlődés sajátos vo ásai ak e utatása
sze elvé -feldolgozás alapjá .
Érvek g űjtése állítások izo ítására pl. a japá gazdaság szerepe a
világgazdaság a és a világkereskedele e külö öző források ól.
Japá gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérképbe.
I for á ióg űjtés kö vtári, i ter etes források ól: a térség sajátos gazdasági
fejlődésé ek egis erése esetleírások alapjá . Esszé készítése a té á ól.
Diagra ok és adatsorok ele zése a térség szerepe a világgazdaságban).
A kőolajgazdagság világgazdasági jele tőségé ek e utatása adatok és
diagra ok alapjá .
Esetele zések a kőolaj szerepé ek e utatása a térség országainak
gazdaságá a és társadal i életé e .
A izo ítás ódszere a térség geopolitikai fo tossága .
Nyugat-Ázsia do orzati, vízrajzi topográfiai fogal ai ak, gazdasági
közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérkép e.
Té leges és viszo lagos földrajzi fekvés eghatározása világtérképe és a
ko ti e sek térképei .
Ko túrtérképe való ejelölések felis erése és eg evezése do orzati
térkép segítségével.Topográfiai fogal ak ejelölése ko túrtérképekbe.
Összefüggés
e utatása a geológiai szerkezet és az ásvá ykincselőfordulások, vala i t a le eztekto ikai fol a atok és a ko ti e s területéek változása között te atikus térképek i for á iói alapjá .
Európa kialakulási fol a atá ak e utatása geológia és szerkezet orfológiai
térképek segítségével.Európa szerkezeti, do orzati eg ségei ek felis erése
térképe , á rá és képe .
A do orzati topográfiai fogal ak leolvasása térképről, ejelölésük ko túrtérképbe.
Európá a jelle ző éghajlatok felis erése diagra ok alapjá , külö bségeik
leolvasása, jelle zésük.
A külö öző adottságú tájak ter észetföldrajzi jelle zői ek összehaso lítása.Európa vízrajzi topográfiai fogal ai ak leolvasása térképről, ejelölésük
ko túrtérképbe.
Az európai gazdasági kap solatok értel ezése te atikus térképelemzéssel.Példák, esetek g űjtése a édiá ól a ve dég u kások, a e ekültek, a
evá dorlók efogadásá ól szár azó pro lé ákra.
Té ek és adatok g űjtése az Európá elüli társadal i-gazdasági fejlettségi
külö ségekre.Európa országai ak, fővárosai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérkép e.
Te atikus térképele zés az i tegrá ió
elüli gazdasági kap solatok
értel ezésére.
Á raele zés az i tegrálódási fol a at lé egé ek, az i tegrá ió fokai ak
e utatására.
Az u ió űködésé ek e utatása CD-ROM i for á iótartal a alapjá .
Statisztikai adatok értel ezése az u ióval kap solatban.
Az EUelüli területi fejlettség eli külö ségek leolvasása te atikus
térképekről.
Esszék készítése az EU ezőgazdasági, területfejlesztési, kör ezetgazdálkodási törekvéseiről.

Az Európai U ió és Kiselőadások a szervezet és hazá k kap solatá ak külö öző területeiről
Magyarország kap soszak ikkek, ta ul á ok és i ter etes források felhasz álásával.
latai.
 Az ipar és a ezőgazdaság területi elhel ezkedésé ek e utatása te atikus
Észak-Európa ter é- térképek ele zése alapjá .
szetföldrajzi jelle zői
 Képfelis erés Észak-Európa földrajzi jellegzetességei .
és
 Adatok kikeresése az észak-európai országok világgazdaság a
etöltött
országai ak társadal- szerepé ek e utatására.
mi-gazdasági szerepe.
 Észak-Európa gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük
ko túrtérképbe.
 Á raele zés a hag o á os iparvidékek telepítő té ezőivel kap solatban.
. század ásodik felé e N ugat-Európá a lezajlott
Szerkezetváltás N u- Forrásele zés a
gat-Európa gazdasá- gazdasági szerkezetváltásról és a ak következ é eiről.
 Nyugat-Európa gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük
gában.
ko túrtérképbe.
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68.

69.

70.

Az Eg esült Királ ság

földrajzi
jelle zői,

gazdaságá ak változásai.
Fra iaország földrajzi
jelle zése, szerepe az
Európai U ió gazdasá
gá a .

Dél-Európa editerrá

tájai ak jelle ző vo ásai.


71.

72.

73.
74.


Dél-Európa országaiak fő gazdaságitársadal i vo ásai. 



Olaszország és Spanyolország gazdasági

életé ek e utatása,
összehaso lítása. 

Horvátország, Szer ia
és Mo te egró gazda
sági életé ek e utatása, összehaso lítása.

Összefoglalás.


Forrásele zés az ipar területi átre deződéséről.
Forrásele zés és ahhoz kap solódó vita a gazdasági szerkezetváltás sikeres és
kevés é sikeres útjairól.
I ter etes forráskeresés az idege forgalo szerepe az ország gazdasági
életé e .
Adatsor ele zése pl. Fra iaország szerepe az EU élel iszerter elésében).
A editerrá tájak felis erése képek és leírások alapjá .
A tipikus editerrá táj jelle zése.
A Földközi-te ger jele tőségé ek e utatása adatsorok, leírások, te atikus
térképek alapjá .
Adatok g űjtése Dél-Európa gazdasági egosztottságával kap solat a , és a
té ek ől érvek egfogal azása állítások alátá asztására.
Te atikus térképek összehaso lító ele zése külö öző ter észeti kör ezet, eltérő gazdasági-társadal i következ é ek .
Ter éklisták összeállítása a editerrá
ezőgazdaság ter ényei).
Dél-Európa gazdasági és idege forgal i közpo tjai ak leolvasása a térképről,
ejelölésük ko túrtérképbe.
Á ra készítése az észak-olaszországi ipari háro szög gazdasági kap solatai ak
e utatására te atikus térképek i for á iói ak felhasz álásával.
Kiselőadás a editerrá táj, a törté el i és a kulturális örökség idege forgal i szerepé ek érzékeltetésére.
Összehaso lító adatele zés az idege forgalo szerepe az országok gazdasági életé e .
Ne zetiségi térkép ele zése.
Te atikus térképele zés a gazdasági élet területi elre deződésével kapcsolatban.
Az is eretek re dszerezése, re dszerező vázlat készítése.
Külö féle feladattípusok ól összeállított feladatlap egoldása.
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. évfolya
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8-9.

10.

11

12.
13.
14.

15.

16.

Kelet-Európa ter észetföld Ter észetföldrajzi te atikus térképek ele zése.
rajzi jelle zői.
 Keresztszelvé készítése és azo osítása a térképpel.
 Az eg kori Szovjetu ió társadal i-gazdasági jelle zői ek e utatása
Kelet-Európa
közös
társadalo földrajzi jellemzői. forrás u kák felhasz álásával. A kelet-európai országok gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérképbe.

Oroszország és Ukraj a gaz- Statisztikai adatok ele zése az országok világgazdasági jele tőségé ek
e utatására.Te atikus térképek összehaso lító ele zése az oroszordálkodási pro lé ái ak ter- szági iparvidékek földrajzi jelle zőiről.Te atikus térképele zés Ukraj a
észeti és társadalmi okai,
ezőgazdaságá ak e utatására.Re dszerező á ra ele zése pl. a
összefüggései.
Donyec-medence gazdaságá ak földrajzi összefüggései .
Esszé típusú feladatok egol Észak-, Dél-, Nyugat- és Kelet-Európával kap solatos rövid és hossza
dásá ak ódszerei.
választ igé lő esszé típusú feladatok egoldása.
Közép-Európa ter észetföld Közép-Európai sík- és rögvidékei, agasheg ségei ter észeti adottságarajzi jelle zői.
i ak összehaso lítása, összehaso lító á rák készítése.
 Te atikus térképek összehaso lító ele zése külö öző ter észeti
Közép-Európa és országainak kör ezet, eltérő társadal i-gazdasági következ ények).
társadal i-gazdasági e u Közép-Európa sík- és rögvidékei, agasheg ségei társadalmi-gazdasági
tatása.
lehetőségei ek összehaso lítására összehaso lító tá lázat készítése .
 Né etország ko ple földrajzi jelle zése.
 Külö öző űfajú forrása agok g űjtése Né etország világgazdasági
jele tőségéről.Esetta ul á a Ruhr-vidék gazdasági és kör ezeti átNé etország földrajzi képe. alakulásáról.Országo elüli fejlettségi külö ségek e utatása te atikus térképek összehaso lító ele zésével.
 Né etország gazdasági közpo tjai ak leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérképbe.
 Á raele zés a agasheg ségi kör ezet szerepe az országok gazdasáAusztria, Szlové ia és Szlová- gi életé e .
 Te atikus térképele zés és képele zés a külö öző jellegű ag tájak
kia
társadal i-gazdasági
ter észeti erőforrásai ak összeg űjtése érdeké e .
fejlődése.
 Az országok eltérő gazdaságfejlődési útjá ak e utatása vázlatban.
 Az országok összehaso lító földrajzi jelle zése.
 Az országok gazdasági teljesít é ei ek összehaso lítása diagramok
Csehország, Le g elország és ele zésével.
 Az országok külö öző társadal i-gazdasági fejlődési útjai ak e utaRo á ia közös, vala i t tása.
eltérő földrajzi vo ásai.
 Az országok gazdasági közpo tjai ak, ag ar vo atkozású városai ak
leolvasása térképről, ejelölésük ko túrtérképbe.
 Országok és városok té leges és viszo lagos földrajzi fekvésé ek
Topográfiai g akorlatok – meghatározása.
Európa.
 Nag tájak, iparvidékek, országok és városok ko túrtérképe való
ejelölésé ek felis erése, eg evezése térkép alapjá .
 Topográfiai fogal ak ejelölése ko túrtérképek e.
A feleletválasztásos feladatok
 A feladattípus g akorlása Európa földrajzával kap solat a .
egoldási te h ikái.
Az á ra- és képele zési feladatok egoldási te h ikái. A feladattípus g akorlása Európa földrajzával kap solat a .
 Re dszerező vázlat készítése Európa földrajzi jelle zőiről.
Európa földrajzá ak össze Külö öző feladattípusokat tartal azó összefoglaló feladatsor
foglalása.
megoldása.
 Földrajzi hel zet- és hel eghatározás földgö ö és külö öző
éretará ú térképeken.
A Kárpát-medence mint ter
Érvek
g űjtése a közpo ti fekvés, vala i t a tra zithel zet elő eiről és
észetföldrajzi egység. A
hátrá airól.
ede ejelleg következ é- Do orzati és szerkezet orfológiai térképek ele zése.
nyei.
 A ede ejelleg izo ítása te atikus térképek segítségével, lista
készítése azok elő ös és hátrá os következ é eiről.
 Te atikus térképek pl. e zetiségi összetétel, ag arok a világ a ,
gazdasági fejlettség ele zése.
A
Kárpát-medence
 Adatsorok pl. e zetiségi összetétel, gazdasági fejlettség elemzése.
társadalo földrajzi jellemzői.
 I ter etes forráskeresés a határoko át úló eurorégiókról és a
regio ális eg ütt űködésekről a Kárpát- ede é e .
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17.

Mag arország
földta i
adottságai, kialakulásuk és
gazdasági következ é ei.


18.

Mag arország
éghajlata,

vízrajza, élővilága és talajai.



19.



Mag arország épesség- és
településföldrajzi jellemzői.





20.

21.

22.
23.

24.


A magyar nemzetgazdaság

jelle ző vo ásai.
A gazdaság változó ágazati

szerkezete és területi átrendeződési fol a ata.



Az ipar szerepe a magyar
nemzetgazdaságban, szerke
zeté ek változása.

A ag arországi ipari ter elés területi elre deződése és
fő ter ékei.

A ter észeti adottságok

szerepe hazá k ezőgazdaságában.


A
ag ar
ezőgazdaság
területi jellemzői, azok okai

és következ é ei.



25.

26.

27.

28.

Mag arország közlekedéseés
külkereskedelme.




A ag arországi idege forgalo jelle zői és fő körzetei.


Topográfiai g akorlatok –
Magyarország.


A földtörté eti fejlődés le eztekto ikai folya atá ak e utatása
á raelemzéssel.
Té leolvasás kortá lázat ól. A Kárpát- ede e eli földtörté eti
fol a atok elhel ezése kortá lázatban.Földtörté eti képződ é ek
térképi elhel ezése.Kőzetek vag fé képük re dszerezése előfordulásuk
és hasz osításuk szerint.Hazá k do orzati topográfiai fogal ai ak
leolvasása a térképről, ejelölésük ko túrtérkép e.
Az éghajlati jelle zők vázlat a re dezése okok – jelle zők – következé ek .Éghajlati te atikus térképek olvasása, tartal uk közötti kapcsolatok észrevétetése.Éghajlati diagra ele zése.
Hazá k éghajlatá ak jelle zése adott sze po tok alapjá .
Té ek leolvasása vízrajzi, talaj- és övé zeti térképről.
Aktuális hazai ter észetföldrajzi té ek g űjtése tö egko
u iká iós
források ól, azok ag arázata.Bizo ítás sze elvé alapjá a vízsze ezés és az árvízvédele hel i és regio ális összefüggései .
Adatsorok és diagra ok leolvasása és értel ezése pl. épességszá ,
ter észetes szaporodás, korfa .
I for á iószerzés képek, á rák, te atikus térképek alapjá .
Te atikus térkép és adatsor ele zése pl. e zetiségi összetétel,
épsűrűség területi külö ségei .
Bizo ítás té ek alapjá pl. a épesség ozgások összefüggése a
gazdasági-politikai té ezőkkel, u ka élküliség .
Hazai településtípusok jelle zése képek, adatsorok térképvázlat
alapjá .
Té ek leolvasása, a közöttük lévő összefüggések egállapítása á rák,
adatsorok alapjá .
Ne zetgazdasággal kap solatos te atikus térkép ele zése.
Gazdasági
utatók összehaso lítása a
ag ar gazdaság hel e
Európá a és a világban).
A
ag ar gazdaság Európá a és a világ a elfoglalt hel é ek
bemutatása gazdasági utatók összehaso lításával.
Forrásfeldolgozás a gazdaság területi és szerkezeti átalakulásának
ered é ei, pro lé ái; a ter elés kör ezeti hatásai).
Az iparral kap solatos te atikus térképek ele zése.
Té ek leolvasása á rákról és adatsorok ól, ajd a közöttük lévő
összefüggések egállapítása.
Diagra ok, adatsorok ele zése az ipar szerkezeté ek változási
folyamata).
Esetta ul á ok: az ipari parkok szerepe a térségek gazdasági
fejlődésé e .
Ter éklisták összeállítása a ag ar iparágak legfő ter ékei .
Re dszerező vázlat készítése a ter észeti adottságok és a ezőgazdaság kap solatáról elő ös és hátrá os vo ások).
Adatele zés az élel iszergazdaság szerepe a ag ar gazdaságban).
Te atikus térképek pl. do orzati, éghajlati, talajadottságok,
ter őhel ek, törté el i orvidékek összehaso lító ele zése.
A ter elés, a feldolgozás és a fog asztás kap solatá ak emutatása.
Mezőgazdasági és élel iszeripari hu gariku ok listájá ak összeállítása.
Té ek leolvasása te atikus térképekről, diagra okról, adatsorok ól a
külkereskedele áruszerkezetével kap solatban.
Összefüggések egállapítása te atikus térképek külkereskedel ü k
irá a összevetésével.
Aktuális hírek keresése és értel ezése az ország Európai U ióval való
kap solatáról.
Egy-eg idege forgal i körzet ko ple jelle zése.
Kiselőadás a turiz us kör ezetre és a szolgáltatás eg é ágaira
gyakorolt hatásairól.Idege forgal i progra ajá latok összeállítása
külö öző szempo tok fig ele evételével.
Idege forgal i körzetek elhel ezése ko túrtérképe .
Tájak és vízrajzi fogal ak ko túrtérképe való ejelölésé ek felis erése do orzati és te atikus térképek segítségével.
Topográfiai fogal ak tájak és települések ejelölése ko túrtérképekbe.

Asszo iá iós típusú, forrás A feladattípusok
ele zéses és szövegértéses
feladatok egoldási te h i- kapcsolódóa .
kái.

egoldásá ak g akorlása hazá k földrajzához
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29.

Az Alföld ter észeti képe.






30.

Az
Alföld
társadal  igazdasági jele tősége.



31.

32.

A Kisalföld jelle ző ter észetföldrajzi és társadal igazdasági képe.



A Nyugati-pere vidék Alpokalja és a Du ántúlidomb- és heg vidék jellemző

ter észetföldrajzi és társadalmi-gazdasági képe.


33.

A Du á túli-középhegyvidék

és az Északi-középheg ség
ter észetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jelle zői.



34.

Mag arország ag régiói ak
jellegzetességei.




35.

Hazá k kör ezeti állapota.


36.

37.

38.

Topográfiai g akorlatok –

Magyarország.

Feleletalkotásos
feladatok
egoldási te h ikái.

Mag arország földrajzá ak
összefoglalása.

Az Alföld fekvésé ek, tájai ak, földrajzi jelle zői ek leolvasása
domborzati és te atikus térképekről.
A fol ók és a szél felszí for áló hatásá ak felis erése, e utatása
alföldi tájképeken.
Az eg es alföldi tájtípusok ter észetföldrajzi jelle zői ek összehaso lítása.
A ag táj gazdaság a
etöltött szerepé ek izo ítása adatsorok
alapjá .
Az élel iszeripar jele tőségé ek kie elése a ag tájo .
Az eg es alföldi tájtípusok társadal i-gazdasági földrajzi jelle zőinek
összehaso lítása.
A Kisalföld fekvésé ek, tájai ak, földrajzi jelle zői ek leolvasása
do orzati és te atikus térképekről. Logikai térképolvasás.
Összefüggések re dszerezése a törté el i últ, a hag o ányok, az
i frastruktúra, a szaktudás szerepe a ag táj gazdasági életé e .
A Szigetköz kör ezeti pro lé ái ak e utatása forráskereséssel és
forrásfeldolgozással.
A Nyugati-pere vidék Alpokalja és a Du á túli-domb- és heg vidék
fekvésé ek, tájai ak, földrajzi jelle zői ek leolvasása dom orzati és
te atikus térképekről. Logikai térképolvasás.
Képele zés és te atikus térképele zés a ter észeti adottságok és
településtípusok kap solata .
A heg ségek tagjai ak soportosítása te atikus térképekről pl.
kőzeta ag, szerkezet, ásvá ki s leolvasott i for á iók alapjá .
A két ag táj ter észet- és társadalo földrajzi jelle zői ek összehaso lítása tá lázatban.A gazdasági szerkezetváltás e utatása adatsorok összehaso lításával. A gazdasági szerkezetváltás következ é eiek e utatása re dszerező vázlat a .
A régiók elkülö ítése ko túrtérképe .
Kiselőadás a hazai és az európai u iós régiók kialakítása és űködése
közötti külö ségekről.A ag régiók összehaso lítása adatsorok ól
utatók szerzett i for á iók alapjá .Képfelis erés a ag régiók és a
főváros jellegzetességeiről.Példák g űjtése a ag régió
elüli és a
ag régiók közötti eg ütt űködésekre.Budapest településszerkezetét és
a Budapesti agglo erá ió felépítését e utató á ra ele zése.
Kör ezeti állapot értékelése te atikus térképekről, légi- és űrfelvételekről, eg é képekről, adatsorok ól szerzett i for á iók alapjá .
A e zeti parkok, világörökségi területek felis erése térképe ,
megnevezése ko túrtérképe . A ag városok a jelle ző kör ezeti
ártal ak összeg űjtése forrásele zés alapjá . A té ához kap solódó
i for á iószerzés CD-ROM-okról.Kiselőadás a kör ezetvédele hazai
elveiről példák alapjá .
Adat- és té g űjtés a kör ezet védel é e tett ag arországi
i tézkedésekről.
Írás eli feladatlap topográfiai feladatai ak
Feleletalkotásos feladatok egoldása.

egoldása.

Re dszerező vázlatkészítés.
Külö öző feladattípusokat tartal azó összefoglaló feladatsor
megoldása.
 De ográfiai fol a atokat e utató á rák, grafiko ok és adatsorok
ele zése.
 Sze elvé ek, ikkek ele zése a épességszá
al és a épességösszetétellel kap solat a .
 A épesedési szakaszok és a korfa alakja közötti összefüggés izo ítáA épesség szá eli alakulása, összetétele, területi elosz- sa.Népességgel kap solatos te atikus térképek pl. épsűrűség, e erfajták tartal á ak összevetése, a közöttük lévő kap solatok egkerelása a Földö .
sése.A épsűrűséggel és a ter észetes szaporodással kap solatos számítási feladatok egoldása. A foglalkozási átrétegződés e utatása
adatok, á rák segítségével.
 Sze elvé ek ele zése a épesség tér eli ozgásáról.
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

 A települések soportosítása külö öző, egadott sze po tok szerint.
 A településtípusok szerepé ek átértékelődésével kap solatos adatok,
A települések földrajzi jellem- sze elvé ek ele zése. A szerepkör, alaprajz és ar ulat kap solatá ak
zői a világ a .
izo ítása képek, á rák alapjá .A falvak összehaso lítása földrajzi
szempontok szerint.Példák g űjtése eltérő szerepkörű falvakra.
 Kiselőadás, vita a ta ák átalakuló szerepéről.
 A várostípusok és a városszerkezet jelle zői ek felis erése á ráko ,
képeke , leírások a , térképvázlatokon.
 A városodás és a városiasodás fol a atá ak összehaso lítása,
magyarázata.A város és vo záskörzete kap solatá ak e utatása pélA települések földrajzi jellem- dáko . Példák g űjtése eltérő szerepkörű városokra, a város a ára lás
zői a világ a .
eltérő okaira.A földrajzi övezetesség és a település kép, építkezési ód
összefüggésé ek e utatása á rák, képek alapjá .
 Vita a ag városi élet elő eiről és hátrá airól.
 Külö öző típusú és fu k iójú települések ö álló tervezése és odellezése.
A rajzos feladatok megoldási
 A feladattípus
egoldásá ak g akorlása a
épesség és a
te h ikái.
településföldrajzi té ához kap solódóa .
 A gazdaság ágazati felépítését e utató vázlatrajz készítése.
 A gazdasági fejlettség területi külö ségei ek e utatása adatsorok,
A világgazdaság jellemzői,
te atikus térképek ele zésével.
szerkezete.
 Fejlett és kevés é fejlett térségek, országok eg evezése.
A gazdasági fejlettség terüle Az országok esorolása gazdasági fejlettségük alapjá tö
utató
ti külö ségei.
felhasz álásával.
 Aktualitások g űjtése a té ához kap solódóa .
 Adatsorok, diagra ok segítségével a pólusok világgazdasági szerepéek, területi átre deződésé ek e utatása.
A világgazdasági pólusok
 A e tru és periféria országok jelle zői ek összehaso lítása adatsoszerepe a világgazdaság a ,
rok, sze elvé ek, te atikus térképek alapjá .
vezető országaik.
 A világgazdaság vezető országai ak leolvasása térképe , ejelölése
kontúrtérképe .

A világgazdaság a perem- Példák keresése az eltérő fejlettségű periféria-országok felzárkózásá ak
lehetőségeire.
hel zet e
lévő országok
 A világgazdaság a
pere hel zet e
lévő országok leolvasása
szerepe a világgazdaság a .
térképe , ejelölése ko túrtérképen.
 A társadal i-gazdasági sajátosságok e utatása adatsorok, képek,
Az eg edi szerepkörű országok, ország so-portok és sze elvé ek segítségével.
 Ö álló g űjtő u ka az eg edi szerepkörök típusaira és jelle zőik
jele tőségük
bemutatására.
a világgazdaság a .
 Aktualitások g űjtése az adóparadi so okról.
 Vázlat készítése a világgazdaság fő összetevői ek és űködésé ek
e utatására.
A világgazdaság űködése. A világgazdaság űködését e utató á ra ele zése.
 Se atikus vázlatá ra készítése a pia gazdaság űködéséről.
 A pia gazdaság és a tervgazdaság összehaso lítása.
 A glo alizá ió jellegzetességei ek és következ é ei ek e utatása
ko krét példáko .A ulti a io ális vállalatok szerveződési elvé ek eutatása á raelemzéssel.A ulti a io ális vállalatok űködésé ek
A glo alizá ió.
bemutatása vállalatok példájá .Példák g űjtése hazá k a tevéke keA ulti a io ális vállalatok. dő ulti a io ális vállalatokról.Aktualitások és adatok g űjtése a té ához kap solódóa , a glo alizá ió jellegzetességei ek kie elése.
 Vita a glo alizá ió elő eiről és hátrá airól.
 A világkereskedele fő irá ai ak, áru soportjai ak és országai ak
e utatása adatok, adatsorok, te atikus térképek ele zésével.
 Vázlatá ra ele zése a e zetközi u ka egosztás és a világkereskeA világkereskedele fő irá- dele kialakulásáról.Példák g űjtése a világpia tól való külö öző fügai, áruszerkezete, a e e
gőségekre.Vázlat készítése az európai i tegrá iós fol a atról.Az árurésztvevő fő országok.
szerkezet átalakulásá ak izo ítása adatok alapjá .A világkereskedele jellegzetességei ek e utatása.Aktualitások g űjtése a té ához
kap solódóa .
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49-50.

A
ezőgazdaság ter elési
típusai.

A világ élel iszergazdasága.





51.

A világ e ergiagazdasága. 



52.


A világ ipará ak átalakulása.





53.

54.
55.
56.

57-58.

59.

60.

61.
62.

A har adik és a eg edik
szektor szerepe a társadal igazdasági élet e .


A űködőtőke és a pé z vilá
ga.

A ezőgazdasági ter elők és fog asztók földrajzi elhel ezkedésé ek
összehaso lítása te atikus térképek, adatsorok felhasz álásával.
Példák g űjtése a ter elési ód és a társadal i-gazdasági fejlettség
összefüggéseire.Az élel iszerter elés öve ké t, területe ké t eltérő
lehetőségei ek, a ezőgazdasági ter elés ódjai ak összehaso lítása.
Az élel iszergazdasággal kap solatos te atikus térképek olvasása,
adatsorok értel ezése, az á rázolt összefüggések feltárása.
Kiselőadás a táplálkozási szokásokról a vallás, a társadal i hag o áok és az élet ód szerepe alapjá .
Példák g űjtése az élel iszergazdaság okozta kör ezeti pro lé ákra.
Az e ergiagazdasággal kap solatos te atikus térképek olvasása,
adatsorok értel ezése, az összefüggések feltárása.
A kőolajválság eltérő gazdasági hatásai ak e utatása sze elvé ek
alapjá .Példák g űjtése az e ergiagazdaság okozta kör ezeti probléákra és azok egoldási lehetőségeire.
Vita a kör ezetkí élő e ergiater elés és felhasz álás lehetőségeiről.
Az ipar szerepé ek és jele tőségé ek e utatása adatsorok, diagramok
alapjá .Az ipartelepítő té ezők soportosítása, szerepük törté eti változásá ak e utatása iparágak és iparvidékek példájá .
A eszállítói, az alapa agg ártó és a feldolgozó-összeszerelő szerepkör
e utatása példák alapjá .
Külö féle ipari körzetek eg evezése és jelle zése térkép segítségével.
Kielőadás az ipari és a te h ológiai parkok szerepéről, az ipar kör ezetet károsító hatásairól.
A har adik és a eg edik szektor szerepé ek és jele tőségé ek e utatása
adatsorok, diagra ok, sze elvé ek alapjá .Te atikus térképek ele zése a közlekedés és áruszállítás területi jellegzetességeiről.Külö féle szolgáltatások kie elte a hírközlés fo tosságá ak igazolása példákkal a
társadal i-gazdasági életé e .Az i frastruktúra és az élet i őség kapsolatá ak e utatása sze elvé ek, adatsorok alapjá .
Az i flá iót sökke tő és övelő té ezők e utatása példákkal.
Az adósságválság kialakulásá ak és következ é ei ek mag arázata.
Adatsorok, aktuális sze elvé ek g űjtése és ele zése a té ához
kap solódóa .
Re dszerező vázlat készítése, fol a atá rák ele zése.Adatok g űjtése
és á rázolása. Aktuális hírek, i for á iók feldolgozása.

A világgazdasági te de iák

összefoglalása.
Adatele zési
és
adat Az adat- és á raele zési képességek fejlesztése a té ához kap solódó
feldolgozási te h ikák.
Á raele zési feladatok eg- feladatok egoldása sorá .
oldási te h ikái.
 Adatsorok, diagra ok és te atikus térképek ele zése.A túl épesedéssel kap solatos sze elvé ek g űjtése és ele zése.A ter elés és a foA épesség, a ter elés és a g asztás területi elle t o dásai ak e utatása adtok segítségével.Az
fog asztás
övekedésé ek élet i őség jelle zésére alkal as utatók g űjtése és értékelése, területi külö ségek e utatása.A túl épesedés és a túlfog asztás kör eföldrajzi következ é ei.
zeti következ é ei ek e utatása ko krét példáko . A épességvándorlás okozta pro lé ák e utatása források felhasz álásával.
 A glo ális pro lé ák felis erése hírek e , jele ségekben.
 Példák g űjtése a glo ális válságpro lé ák lehetséges egoldásaira.
 A nyersanyag- és e ergiahiá , az ivóvízellátás i t glo ális pro lé a
A kör ezeti válság kialakue utatása adatsorok, példák felhasz álásával.
lása és glo alizálódása.
 A földrajzi kör ezet társadal i tevéke ségek hatására ekövetkezett
változásai ak e utatása ko krét példákon.
 Kiselőadás a e zetközi szervezetekről és fő tevéke ségeikről.
 A e zetközi összefogás szükségességé ek alátá asztása példák
alapjá , esetele zéssel.
Ne zetközi összefogás a

A fe tartható fejlődés el életé ek és lehetőségei ek értel ezése
kör ezetvédelemben.
sze elvé ek, aktualitások alapjá .
 A e zetközi kör ezetvédel i eg ez é ek e elfogadott egállapodások, ajá lások értel ezése doku e tu ok alapjá .
 Re dszerező vázlat készítése, fol a atá rák ele zése.
Összefoglalás: A környezeti
 Adatok g űjtése és á rázolása, esetele zés.
feltételek változása.
 Aktuális hírek, i for á iók feldolgozása.
Topográfia g akorlatok a
követel é rendszerhez  Külö öző tartal ú és típusú topográfiai feladatok egoldása.
kap solódóan.
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64.

Az írás eli feladatok
dása.

egol A vizsga követel é ekre épülő g akorló feladatsor


A szó eli feleletek felépítése.

egoldása.

Vázlatkészítés a tételek kidolgozásához.Az idő eosztás fo tosságá ak
felis ertetése.A vizsgahel zet g akorlása rövid feleletekben.
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