Földrajz 9-12. évfolyam
(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 megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában a földrajztudomány, valamint a társföldtudományok (geológia, meteorológia, geofizika, planetológia) által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok,
jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lokális, regionális és globális szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntarthatóságra.
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a
világ természeti és társadalmi folyamataiban, kialakuljon bennük a nemzeti és az európai
identitástudat. A tantárgy tanításának további célja, hogy megértesse a termelés és fogyasztás viszonyát, növekedésük korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld globális problémáit. Kifejlessze a tanulókban az aktív részvétel készségét közösségük, országuk, régiójuk
és a világ problémáinak megoldásában.
A gimnáziumi földrajztanítás felkészíti a tanulókat a tantárgyi érettségi vizsga sikeres teljesítésére is. Komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a
munka világában, felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra is.
A 11. ÉVFOLYAMBA BECSATLAKOZÓ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT (ÉS A SIKERES ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉST)
SEGÍTI A TANTERV VÉGÉN ELHELYEZETT SEGÉDLET.

FÖLDRAJZ
KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 9–12. ÉVFOLYAM
1. A tér és ábrázolása
1.1. Téregységek
– A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem.
– A geoszférák és felépítő részeik, funkcionális terek.
1.2. Térábrázolás
– A térmegismerés és a térábrázolás eszközei.
– Az űrkutatás és a távérzékelés társadalmi-gazdasági, környezeti jelentősége.
2. Az idő
2.1. Időegységek
– A napi és évi időszámítás csillagászati alapjai; a földtörténeti időszámítás alapjai.
– A társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok időskálája, időtartama.
2.2. Időrend
– Földrajzi-környezeti folyamatok, a földtörténet főbb eseményei és azok időrendje Földünk
egészére kiterjedő példák alapján.
3. A természeti környezet és jelenségei
3.1. Anyagok, anyagi rendszerek
– A Naprendszert és a geoszférákat felépítő anyagok, anyagi rendszerek keletkezése és jelentősége, szerepük a mindennapi életben és a gazdaságban.
3.2. Geoszférák
– A Föld szféráinak kialakulása és fejlődése.
– A geoszférák felépítése, szerkezete, tagolása, a felépítéséből adódó környezeti és társadalmi következmények.
– A geoszférák fő folyamatai, jelenségei.
– Anyag- és energiaforgalom.
– Áramlási rendszerek a geoszférákban.
– A geoszférákon belüli és az azok közötti folyamatok kölcsönhatásai, társadalmi-gazdasági
és környezeti következményei, kezelésük. Veszély- és katasztrófahelyzetek.
3.3. Földrajzi övezetesség
– A komplex földrajzi övezetesség rendszere; az övezetesség elemeinek összefüggései.
– A forró, a mérsékelt és a hideg övezet, öveinek, területeinek jellemzői.
3.4. Égitestek
– A Világegyetem, a Naprendszer és a Föld kialakulása.
– A Világegyetem és a Naprendszer főbb folyamatai, jelenségei és azok földi következményei.
4. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai
4.1. A társadalmi-gazdasági élet térszerveződése
– A népesség szerkezete; demográfiai mutatók és társadalmi-gazdasági következményei.
– Világnyelvek és világvallások.
– A települések szerkezetének és szerepkörének átalakulása, településhálózat, településhierarchia.
– Gazdálkodás a természeti és a társadalmi erőforrásokkal.
– A gazdasági szerkezet, a gazdasági szektorok, ágazatok jellemzői, szerepük változása.
– A gazdasági fejlettség területi különbségei, a gazdasági szerkezet és a társadalmigazdasági fejlettség kapcsolata.
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4.2. A világgazdaság szerveződése és működése
– A globális világgazdaság és világpiac kialakulása, jellemzői, működése, a transznacionálisvállalatok.
– Társadalmi-gazdasági mobilitás (munkaerő-vándorlás, tőkemozgás, termelésáthelyeződés), a folyamatok társadalmi-gazdasági és környezeti hatásai.
– Az integrálódás folyamata és szintjei.
– A pénztőke működése, az értékpapírok és a tőzsde kapcsolata. A monetáris világ jellemző
folyamatai: hitelezés, adósság, eladósodás.
– Fontosabb nemzetközi gazdasági-társadalmi, környezeti és segélyszervezetek, intézmények pénzügyi szerveztek szerepe.
5. A földrajzi tér regionális szerveződése
5.1. Magyarország és a Kárpát-medence földrajza
– Hazánk kapcsolódása az európai erőterekbe, helye és szerepe a világgazdaságban;
a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségei hazánkban.
– A magyarországi régiók földrajza.
– A Kárpát-medence eurorégiói, a régiószerveződés földrajzi logikája.
– A magyarsághoz kötődő világörökségi helyszínek.
5.2. Európa
– Az Európai Unió földrajzi jellemzői és politikája (mezőgazdasági, regionális, környezeti);
társadalmi-gazdasági és környezeti együttműködések Európában.
– Az európai erőtér helye a világgazdasági folyamatokban; a társadalmigazdaságifejlettség területi különbségei Európában.
– A közép-európai regionális együttműködések földrajzi alapjai.
5.3. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok
– A társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségei és következményei az Európán kívüli földrészeken.
– A távoli kontinensek sajátos természeti és társadalmi-gazdasági adottságok alapján létrejött tipikus tájainak, területeinek földrajzi-környezeti jellemzői.
– A világgazdaságban eltérő szerepet betöltő országok és országcsoportok
(pl.: centrumtérségek, perifériák), regionális példák.
6. Globális kihívások
6.1. Globális problémák
– A Föld globális társadalmi-gazdasági problémái, azok okai, következményei és megoldási
lehetőségei.
– A globalizáció társadalmi, kulturális hatásai.
– A geoszférák természetes egyensúlyára ható veszélyforrások, folyamatok, problémák.
6.2. Fenntarthatóság
– A társadalmi-gazdasági és a környezeti szempontok kölcsönös érvényesíthetősége a gazdálkodásban.
– A gazdasági növekedés következményei; tudatos fogyasztói és vásárlói magatartás; fenntartható erőforrás-hasznosítás.
– A felhasználás károsító hatásainak mérséklési lehetőségei.
– Környezet- és természetvédelmi feladatok, környezetgazdálkodás; védett természeti és
kulturális értékek (világörökségek) példái.
– Felelős környezeti magatartás, az egyén társadalmi szerepvállalása.
– Helyi szerveződések, regionális és nemzetközi összefogás a fenntarthatóság eléréséért:
egyezmények, irányelvek, nemzetközi szervezetek.
*

Nemzeti alaptanterv 2012 (110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet)
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FÖLDRAJZ 9.-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)
9. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.

A tanulók teljesítményének mérése
Természetföldrajz
Szabadon tervezhető
Összesen

4
28
4*
36

10. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.

A tanulók teljesítményének mérése
Társadalom- és gazdaságföldrajz
Szabadon tervezhető
Összesen

4
28
4*
36

11. ÉVFOLYAM
1
2

3.

A tanulók teljesítményének mérése
4
Európa és Magyarország földrajza
28
Kontinensek társadalomföldrajza
6
(2.) Európa
4
(3.) Magyarország
(4.) Kontinensek társadalomföldrajza 18
Szabadon tervezhető
4*
Összesen 36

*4 óra a kerettanterv
szerint szabadon tervezhető. Tartalmának
megtervezése a szaktanár kompetenciája.
12. évfolyamon a
szabad sáv terhére
került beépítésre heti
1 óra (=31 óra), új
tananyag beemelése
nélkül.
Így elnyújtva a földrajz oktatását, a tanultak elmélyítését, a
gyakorlást kívántuk
elősegíteni.

12. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tanulók teljesítményének mérése (próba
érettségivel)
Európai Unió
Globális környezeti problémák
A magyarsághoz kötődő világörökségi helyszínek
Számolási feladatok
Topográfiai gyakorlatok
Összesen

10
5
5
1
5
5
31

TANTERVTŐL FÜGGETLEN HASZNOS HOLMIK









Érettségi feladatgyűjtemények
Szóbeli témaköröket és írásbeli érettségi feladatsorokat tartalmazó kiadványok
Korábbi évek írásbeli érettségi feladatsorai és megoldási útmutatói
Szóbeli témakörök összefoglalói, témavázlatok
Sulinet Digitális Tudásbázis
Földrajztanár elektronikus eszközkészlete
Egyetemi, főiskolai földrajz honlapok
Különböző szervek, szervezetek honlapjai
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KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK
1. Feladatmegoldás
a) Tájékozódás a földrajzi térben:
 Földrajzi helymeghatározás: fokhálózat, kereső hálózat, számítási feladatok
 Topográfiai gyakorlatok: atlasz használat, „vaktérkép”
 Tájékozódás a térképen, térképpel: távolság- és magasságmeghatározási és a
méretarányhoz kapcsolódó számítási feladatok

b) Tájékozódás az időben: fokhálózat, számítási feladatok,
2. Tájékozódás a környezet anyagairól és környezeti folyamatokról
a) Globális környezeti problémák:
 Üvegházhatás – globális felmelegedés – klímaváltozás
 Ózon réteg elvékonyodása
 Savas eső
3. Világörökségi helyszínek

A TANKÖNYVVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
1. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe
vennünk:





a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;
a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható;
a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek megfelelő használatra több tanéven keresztül;
a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a tanulók esztétikai érzékének
fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására;

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:




amelyek több éven keresztül használhatók;
amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;
amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre
(pl. munkafüzet, feladatgyűjtemény);
 amelyek beszerzése nem ró feleslegesen nagy terhet a tanulóinkra
 amelyek elérhetők, beszerezhetők
 amelyek több tanév ismeretanyagát tartalmazzák
 amelyek lényegre törőek, érthetőek, használhatók a szűk időkeret mellett tanulók
számára is
 lehetővé teszik az egyéni tanulást is
 kellő mennyiségű és megfelelő minőségű ábra anyagot is tartalmaznak
2. A tananyagtartalmak feldolgozását segítsük szabad hozzáférésű, általunk is ellenőrzött
tartalmú és jó minőségű internetes anyagokkal.
3. Készítsünk saját tananyagokat, segédleteket!
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A FÖLDRAJZOKTATÁS ÉS HELYI TANTERVÜNK FELNŐTTOKTATÁSBÓL EREDŐ SAJÁTSÁGAI
Nagyon fontos, hogy munkánk tervezésekor és tanári gyakorlatunkban is szem előtt tartsuk a következőket:


Tanulóink eltérő tanulási történettel, igen különböző előzetes ismerettel érkeznek
hozzánk, sokszor magasabb évfolyamon csatlakoznak be az oktatásba. Előfordulhat,
hogy a tanuló évtizedekkel korábban vagy egyáltalán nem is tanult még földrajzot.
Erre a felzárkóztatás, a szintre hozás, a hiánypótlás és az évközi munka során tekintettel kell lennünk, ezt a tanórák tervezése, szervezése és az oktatás-értékelés során
– összhangban a Pedagógiai Programmal -, lehetőség szerint figyelembe kell vennünk.



A felnőttoktatásban abszolvált tanulmányaik végén a tanulók a nappali rendszerben
végzettekhez hasonló eljárásban részesülnek, a képzési formában mutatkozó releváns
különbségek, a felnőttoktatás sajátosságai ellenére is, az érettségi vizsga követelményszintje megegyező.
Az egyes témakörök végén az érettségi követelményeknek is megfelelő fogalmi listát
adtunk meg. A középszintű érettségi követelményeknek megfelelő fogalmi listát évfolyamonkénti bontásban összefüggően is megadjuk.



A Kerettanterv a felnőttek földrajzoktatását 9-11. évfolyamon, heti 1-1 tanórában tervezi. Tanulóink nagy számban választják érettségi tárgynak a földrajzot. Erre és Gimnáziumunknak a középszintű érettségire történő felkészítésre vonatkozó vállalására tekintettel, a szabadon beosztható órakeret terhére 12. évfolyamon 1 óra időkeretben
biztosítjuk a tantárgy tanulásának folytonosságát. Ehhez új tananyagot nem rendelünk, a tananyag feldolgozását nyújtjuk el. Az évfolyam tananyagtartalmát a Helyi
Tanterv kijelöli. *



Az előzőekből ered, hogy 12. évfolyamon is kötelezően* előírjuk tanulóinknak a földrajz tanulását, függetlenül attól, hogy a tanuló választja-e érettségi tárgyul a földrajzot
vagy sem.
A tanulók teljesítményét az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan értékelni kell.
* Jogszabályi felhatalmazás alapján.

Egyéb hasznos információ: *
 A részletes vizsgakövetelményekben nem kerül külön felsorolásra a vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges topográfiai követelmény, a Helyi Tantervben (KT-ben) megadott
topográfiai fogalmak egyben a vizsgakövetelményt is jelentik.
 Az érettségivizsga-követelmény tartalmazza az általános iskolai regionális földrajzi
tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az általános iskolában
tanultak szintézisére, valamint a középiskolában elsajátított ismeretek alapján történő
újraértelmezésére.

* Részletes érettségivizsga-követelmények
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EGY PÉLDA (javaslat) A RÉSZLETESEBB TERVEZÉSRE
9. évfolyam: 32 (28+4) óra
9. ÉVFOLYAM
1.
3.

A tanulók teljesítményének mérése
2. Természetföldrajz
Szabadon tervezhető

4
28
Összesen

4*
36

TERMÉSZETFÖLDRAJZ
1.
3.
4.
5.
6.
7.

A Naprendszer
2. Tájékozódás térben és időben
A kőzetburok
A légkör
A vízburok
Felszínalaktan
Földrajzi övezetesség
Összesen
Szabadon tervezhető

3
5
5
5
4
5
6
28
4*
32

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Új ismeret

Gyakorlás

Ismétlés, rendszerezés
(mérés)

2

2

1

A mérésre biztosított 4 órát eloszthatjuk a következők szerint:
(Természetesen a témakörre meghatározott órakeretből is tervezhetünk időt a mérésre.)

1.
2.
3.
4.

mérés: Tanulók tudásának előzetes felmérése a tanév elején
mérés: 1. és 2. témakör végén, a két témakört együtt kezelve
mérés: 3. és 4. témakör végén, a két témakört együtt kezelve
mérés: 5. és 6. témakör végén, a két témakört együtt kezelve

Az egyes témakörökből írathatunk 2-3 feladatot tartalmazó rövid dolgozatokat, amelyek nem
igényelnek egy teljes tanórát, de a folyamatos tanulást, visszacsatolást biztosítják.
Nagyobb dolgozatot két témakör végén íratunk, kivétel ez alól az övezetesség témaköre.
Javaslat a szabad 4 óra felhasználására:
5. mérés: 7. témakör végén
6. mérés: Tanév végén, a továbbhaladási követelmények szerint
 felmaradó két óra:
 topográfiai gyakorlatok, adat- és ábraelemzés, szövegértéses feladatok,
éghajlati diagramok szerkesztése és értelmezése, atlasz használata
 földrajz tanulásának módszertana (tanulás tanítása)
(Ehhez hasonlóan kell megterveznünk a tanterv alapján az éves munkánkat  tanmenet).
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. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 36
Heti óraszám: 1

Tematikai egység
Célok

Tematikai egység
Előzetes tudás

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

4 óra

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az
ok-okozati összefüggések feltárásának képességét.

2. TERMÉSZETFÖLDRAJZ

32 (28 + 4) óra

Az általános iskolai földrajz tantárgy ismeretanyaga.

A tantárgyhoz (műveltségterülethez) kapcsolható fejlesztési feladatok
 A Naprendszer
A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a világegyetemben; a Föld mint
égitest, mozgásai és azok következményei; tájékozódás a földrajzi térben és időben; Űrkutatás a Föld szolgálatában.
 A kőzetburok
A Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése; Földünk gömbhéjas szerkezete; a kőzetburok felépítése; a lemeztektonika alapjai; a kőzetburokban lejátszódó folyamatok: vulkánosság, földrengés; ásványok és kőzetek keletkezése, tulajdonságaik.
 A légkör
Anyagi összetétele, szerkezete; az időjárási-éghajlati elemek és változásaik; a légkör alapfolyamatai (felmelegedés, csapadékképződés, légmozgások); ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok; általános légkörzés.
 A vízburok
A vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai; az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői; a tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai; a tengervíz mozgásai; a szárazföld vizei;
a szárazföldi jég; a vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem.
 Felszínalaktan
A belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében; a földfelszín változása: a hőingadozás, a jég, a víz és a szél felszínformáló munkája; folyóvizek, állóvizek; domborzati elemek
és formák; a hegységek és a síkságok kialakulása; talaj keletkezése, jellemzői és védelme,
jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, átalakulásuk.
 Éghajlati övezetesség
A szoláris és a valódi éghajlati övezetek és övek kialakulása, jellemzőik; a forró, a mérsékelt, a hideg övezetek és tagolódásuk; az élővilág, a talaj, a vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól függő övezetessége; a hegyvidékek függőleges övezetessége;
a talaj kialakulása, talajfajták és hasznosítása; a levegő, a vizek és a talajok szennyezése.
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2.1. A NAPRENDSZER
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer
(Galaxis) és a Naprendszer kapcsolata és méretei.
A Naprendszer kialakulása, tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égitestek osztályozása.
A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú
(gáz-) bolygók jellemzőinek összehasonlítása
A Föld mint égitest: a tengely körüli forgás és
Nap körüli keringés jellemzői és következményei.
A Hold jellemzése; mozgásai földi hatásainak,
a holdfázisok és a fogyatkozások kialakulásának magyarázata.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
 Tájékozódás a Naprendszert ábrázoló
térképeken, a csillagtérképeken és az
égbolton.
 A Föld mozgásainak következményei és
azok összekapcsolása az ember életére
gyakorolt hatásokkal.
 Űrkutatás a Föld szolgálatában.
 Modellek alkalmazása

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az ó- és a középkor tudományos gondolkodása. Magyarok és az űrkutatás.
Magyar nyelv és irodalom: mitológia.
Fizika: a bolygómozgás törvényei, a tömegvonzás törvénye, forgómozgás, viszonyítási rendszer, a csillagok energiatermelése, elektromágneses sugárzás, részecskesugárzás,
nyomás, hőmérséklet, erő-ellenerő, űrkutatás. Napenergia hasznosítása.
Kémia: hidrogén, hélium, gázok, bolygók felépítő anyagai, légkörük összetétele.
A Nap energiatermelő folyamatai.
Matematika: logika, matematikai eszközhasználat.
Biológia-egészségtan: az élet fogalma, fotoszintézis, napsugárzás káros hatásai.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Világegyetem, Tejútrendszer, fényév, exobolygó, Naprendszer, csillagászati egység, kőzetbolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupitertípusú bolygó), törpebolygó, tengely körüli forgás, keringés, földrajzi
koordinátarendszer, helyi és zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás.
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2.2. TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A térképek csoportosítása méretarány és
tartalom
alapján;
a
domborzat
háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei.
A térképek fajtái. Jelrendszer.
Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti
ábrák készítése.
Topográfiai és tematikus térkép, kis-,
közepes- és nagy méretarányú térkép,
abszolút és relatív magasság, szintvonal,
helymeghatározás, távérzékelés.
A földrajzi fokhálózat
Nevezetes szélességi körök.
A szélességi körök és a hosszúsági körök
összehasonlítása.
Zónaidő, helyi idő. Idő meghatározás.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Szemléleti
térképolvasás.
A
logikai
térképolvasás képességének kialakítása;
gyakorlottság kialakítása különböző típusú
térképek
információforrásként
való
használatában
(közölt
információk
felismerése, értelmezése, felhasználása).
A földrajzi fokhálózat elemeinek használata,
tájékozódás a fokhálózat segítségével.
Távolság- és magasságmeghatározási és a
méretarányhoz
kapcsolódó
számítási
feladatok megoldása különböző méretarányú
térképeken. A térképi ismeretek alkalmazása
mindennapi tájékozódási helyzetekben.

Kapcsolódási pontok:
Matematika: arányok, egyszerű számítások
Informatika: adat, információ, adatbázis, digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Digitális térképezés, térképszoftverek, GPS. (Digitális távérzékelés,
térinformatika.)
Történelem: nagy földrajzi felfedezések a térképészet fejlődése
Művelődéstörténet: a természettudományok fejlődése

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép,
kis-, közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés.
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2.3. A KŐZETBUROK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése
A földtörténeti időskála: az időegységek
rendszere. A Föld fejlődésének legfontosabb
eseményei.
Földünk gömbhéjas szerkezete, a kőzetburok felépítése. A belső gömbhéjak fizikai
jellemzői; a tulajdonságok változásában
megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása. Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A földtörténet fő eseményeinek időbeli ábrázolása. A természetföldrajzi tényeket bemutató tematikus térképek, adatsorok és diagramok összehasonlító, logikai elemzése.
A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rendszer bemutatása.
Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése,
az események sorrendiségének felismerése
révén. Ásvány- és kőzetvizsgálati gyakorlatok
A lemeztektonika alapjai
Folyamatábrák elemzése és készítése.
A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek A különböző mozgásfolyamatokat bemutató
felépítésének és legfontosabb tulajdonsága- modellek alkalmazása.
inak összehasonlítása. A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemezek jellemző
folyamatainak és következményeinek leírása
konkrét példák alapján.
A kőzetburokban lejátszódó folyamatok
Magyarázó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetVulkánosság, földrengés. A felszín alatti és a lemez-szegélyek mentén lejátszódó folyamafelszíni magmatizmus jellemzőinek bemuta- tok összehasonlítása.
tása; a vulkánosság típusai, összefüggésük a
kőzetlemez-szegélytípusokkal.
Mélytengeri árok, peremi medence, A nemzetközi segítségnyújtás szerepe. A földülédékfelhalmozódás, szigetív, hegységkép- rengések előrejelzésének lehetőségei. A legződés (orogenezis). Hegységrendszerek ki- fontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése,
alakulása és jellemzésük. A földrengésveszé- elkülönítése; az egyes kőzetcsoportokhoz tarlyes térségek elhelyezkedésének törvény- tozó főbb kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsszerűségei. Ásványok és kőzetek keletkezé- gálat, kőzetfelismerés.
se, tulajdonságaik. A kőzetek csoportosítása. Az ércbányászat, fosszilis energiahordozók
A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kitermelésének és felhasználásának környezekőzetek.
ti következményei, információgyűjtés és felFosszilis energiahordozók: a kőszén és a dolgozás alapján. A fenntarthatóság. Olyan
szénhidrogének keletkezésének folyamata. képesség és szemlélet kialakítása, amely a
pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az egymással ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul, a tanultakat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti
igény kialakulásához.
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Kapcsolódási pontok:

Kémia: szerves és szervetlen vegyületek, keverék, ötvözet, ásványok, kőszén, szénhidrogén,
halmazállapotok. A szenülés. A szén módosulatai. A kőolaj összetétele és feldolgozása. A kén
és kén-dioxid (vulkánosság) tulajdonságai. Ércek képződése, fémek előállítása. Anyagvizsgálati módszerek. Alternatív energiaforrások, hulladékgazdálkodás.
Biológia-egészségtan: élő anyag, evolúció, rendszertan.
Matematika: térbeli mozgások elképzelése időegységek, időtartammérés.
Fizika: úszás, sűrűség, nyomás, hőmérséklet, erőhatások, szilárd testek fizikai változásai, hullámterjedés. Alternatív energiaforrások.
Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi érdek.
Történelem: a Vezúv kitörése, Pompei
Környezetvédelem: fenntarthatóság, rekultiváció; Katasztrófavédelem, elsősegélynyújtás

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI
KÖVETELMÉNYEK

Geoszféra, földkéreg, földköpeny, földmag, asztenoszféra, magma,
geotermikus gradiens, kőzetlemez-mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, domborzati forma,
rekultiváció; kormeghatározás, ősmaradvány (fosszília), földtörténeti eon, idő, időszak, kor.
Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kaledóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer
tanult tagjai. Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Kilimandzsáró-csoport, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Popocatépetl,
Krakatau, Hawaii-szigetek
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2.4. A LÉGKÖR
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Anyagi összetétele, szerkezete
A légkört felépítő anyagok csoportosítása,
az egyes anyagok légköri folyamatokban
betöltött szerepének megismerése. Állandó gázok, változó gázok, erősen változó
gázok.
Az időjárási-éghajlati elemek és változásaik
A légkör alapfolyamatai (felmelegedés,
csapadékképződés, légmozgások)
Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok.
Általános légkörzés. Szélrendszerek.
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása.
A légköri jelenségek felismerése, időjárási
térképek elemzése. Időjárási térképek elemzése.
Időjárási frontok jelölése. A légszennyezés.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri
folyamatokat alakító tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer
folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az emberi tevékenység légköri
folyamatokra gyakorolt hatásainak bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés
szükségességének felismertetésével. A lokális
és a globális kapcsolatának beláttatása a helyi károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának példáján. Az időjárás okozta
veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes és
mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása.

Kapcsolódási pontok:
Kémia: gázok jellemzői, gáztörvények, a víz tulajdonságai, kémhatás, kémiai egyenletek, légnyomás, hőmérséklet, koncentrációk, halmazállapotok, savas eső. Ózon. Csapadékképződés,
harmatpont, csapadékok fajtái. Gázok és folyadékok áramlási rendszere. ÜHG. Gázelemzések.
Fizika: gáztörvények, kicsapódás, légnyomás, hőmérséklet, sűrűség és áramlások, sebesség,
üvegházhatás.
Biológia-egészségtan: légzés, keringés, légúti betegségek, allergia.
Matematika: százalékszámítás, diagramok készítése, értelmezése.
Meteorológia.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra;
üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár,
hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, harmatpont, abszolút / relatív páratartalom, felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás-előrejelzés, kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása
(elvékonyodása), globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, erózió.
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2.5. A VÍZBUROK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A vízburok tagolódása, elhelyezkedése,
a világóceán. Felszíni és felszín alatti vizek.
Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői.
Beltenger, peremtenger.
Vízgyűjtó terület, vízválasztó.
A tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai
A tengervíz mozgásai.
A szárazföldi jég.
Folyók. Szakaszjelleg, torkolattípus, felszínalakító folyamatok. Vízhozam.
Tavak keletkezése, típusai, pusztulása.
Felszín alatti vizek.
Az egyes víztípusok jellemzése.
A karsztosodás
A felszíni és felszín alatti karsztformák
jellemzése.
A vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a
vízhozam összefüggéseinek felismerése.
A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők
földrajzi összefüggéseinek értelmezése.
A tómedencék kialakulásának típusai példák
alapján; a tavak pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek bemutatása. A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti összefüggések felismerése. A jellemző felszínformák felismerése
képeken, következtetés a kialakulás folyamatára. A gazdaság vízigénye: kommunális és
ipari vízellátás, öntözés, a vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai. A vízi szállítás
jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező
bemutatása hazai és nemzetközi példákon.

Kapcsolódási pontok:
Kémia: víz, oldatok, oldódás, szénsav, nitrátok. A tengervíz összetétele. Vízvizsgálatok.
Fizika: nyomás, áramlási rendszerek, tömegvonzás, energia.
Biológia-egészségtan: eutrofizáció, vízi életközösségek.
Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi érdek, az egyéni felelősség felismerése, önkéntes segítőmunka.
Kapcsolódási pontok - Környezeti nevelés - A vízburok környezeti problémái
A legnagyobb szennyező források megnevezése. Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés
és fogyasztás által a vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is befolyásoló hatások megláttatásával. A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek
felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása. A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká válásának, valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb nehézségei miatt elengedhetetlen
ésszerű, takarékos vízfelhasználás beláttatásával. A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismertetése és a helyes, mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, talajnedvesség,
belvíz, rétegvíz, artézi víz, hévíz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp,
eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma.
Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.
Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó;
Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger,
Rajna, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula,
Bodrog, Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó,
Tisza-tó; Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuroshio-áramlás.
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2.6. FELSZÍNALAKTAN
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A belső és a külső erők szerepe a felszín
fejlődésében
A földfelszín változása: a hőingadozás, a jég,
a víz és a szél felszínformáló munkája

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Konkrét példák az egyes folyamatokra. A
felszínformáló tevékenységet befolyásoló
tényezők összegyűjtése; a pusztító és építő
tevékenység által létrehozott jellemzői formák
felismerése.

A folyóvizek, állóvizek.
A vízállásjelentések értelmezése.
A tenger felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők megismerése; épülő és pusztuló
tengerpartok jellemzése.
Domborzati elemek és formák; a hegységek A talaj funkciói, hasznosítása; a levegő, a vizek
és a talajok szennyezése.
és a síkságok kialakulása.
Jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, átalakulásuk.
A talaj keletkezése, szerkezete és szintjeinek
jellemzői és védelme.
Kapcsolódási pontok:
Kémia: víz, jég tulajdonságai, jég térfogata.
Fizika: nyomás, energia
Biológia-egészségtan: a talaj funkciói, növények tápanyagfelvétele, távoli tájak életközössége.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

geomorfológia, külső és belső erők, aprózódás, mállás, tömegmozgás,
talaj, humusz, folyók munkavégző képessége, szakaszjelleg, sodorvonal, hordalékkúp, folyóterasz, folyótorkolat, abrázió, turzás, jégár,
jégtakaró, glaciális felszínformák, karsztosodás, víznyelő, dolina,
cseppkő, karsztbarlang
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2.7. FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A szoláris éghajlati övezetek és az azt módosító tényezők
A valódi éghajlati övezetek és övek kialakulása, jellemzőik
A forró, a mérsékelt, a hideg övezetek és
tagolódásuk, jellemzésük.
Földrajzi övezetesség. Az élővilág, a talaj, a
vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól függő övezetessége.
Az övezetek tagolódásának törvényszerűségei.
A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása
törvényszerűségeinek, a valódi éghajlati
övezetességgel való kapcsolatának, az
övezetességet kialakító és módosító
tényezők
szerepének
értelmezése,
összefüggéseinek feltárása.
Az övezetesség rendszerének megerősítése;
az éghajlati és a földrajzi övezetesség közötti
különbség indoklása.
A hegyvidékek függőleges övezetessége.
A
kialakulás
összefüggéseinek,
törvényszerűségeinek bizonyítása.
A
függőleges
övezetességben
megnyilvánuló
területi
különbségek
bemutatása példák alapján.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Éghajlati diagramok készítése és elemzése.
Tanulói kiselőadás a természeti jelenségekről.
Az
éghajlati
jellemzők
változásában
megfigyelhető törvényszerűségek feltárása,
más elemekkel való összefüggéseinek
bemutatása.
A természetföldrajzi adottságok és az
életmód, illetve gazdálkodás kapcsolatának
bemutatása; az összefüggések, ok-okozati
kapcsolatok
feltárása.
A
természeti
adottságok és a mezőgazdasági tevékenység
közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a napi
életvitel közötti összefüggések felismerése.
A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi
övezetesség elemeinek megismerése során.
Annak megértése, hogy az egyes elemekben
bekövetkező változások az egész bolygónkra
kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is vezethetnek és átalakíthatják,
illetve létében veszélyeztethetik az egyes
társadalmak életterét.

Kapcsolódási pontok:
Fizika, kémia: meteorológiai jelenségek fizikai, kémiai alapjai.
Matematika: modellek és diagramok megértése, adatleolvasás.
Biológia-egészségtan: életfeltételek, életközösségek, nagy rasszok, biomok, ökológiai kapcsolatrendszerek, talaj, az élővilág rendszerezése. Távoli tájak élővilága.
Etika, idegen nyelvek: más kultúrák iránti érdeklődés.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár, hóhatár.
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Tematikai
egység

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET

4 óra

A Hold-expedíció bemutatása. A Föld felmelegedése. A kőzetburok úszásáKERETTANTERVI nak modellezése. A leggyakoribb ásványok, kőzetek bemutatása. A földrenJAVASLAT
gések és a vulkáni működés mozgófilmes bemutatása. A szél, a víz, a jég
munkájának bemutatása. A földrajzi övezetek képi bemutatása.

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK AZ ÉVFOLYAM VÉGÉN
A tanuló tudjon helymeghatározási és térképészeti számításokat végezni, és tudjon csillagászati és földrajzi feladatokat megoldani, valamint
ismerje a belső és a külső erők felszín-formáló szerepét, a felszínfejlődés
folyamatát. Ismerje a légkör szerkezetét, anyagi felépítését, legfontosabb folyamatait, és ismerje a Föld és földi szférák kialakulásának fejlődését, valamint ismerje a hegységképződés folyamatait, az ásványok és
kőzetek keletkezését. Tudja elemezni az éghajlati diagramokat.

TOVÁBBHALADÁSHOZ

KÖTELEZŐ
FOGALMAK

Galaxis, fényév, csillagászati egység, ekliptika ferdesége, geoid, holdfázisok, horizont, fokhálózat, világidő, zónaidő, gömbhéj, geotermikus
gradiens, paleomágnesség, lemeztektonika, magmatizmus, vulkanizmus, rétegvulkán, pajzsvulkán, kaldera, szolfatára, gejzír, epicentrum,
hipocentrum, cunami, Richter-skála, hegységrendszer, gyűrődés, vetődés, kőzetek körforgása, állandó és változó gázok, éghajlati elemek,
üvegházhatás, izoterma, izobár, harmatpont, ciklon, anticiklon, csapadékfajták, futóáramlás, óceán, tenger, hullámzás, tengeráramlás, tengerjárás, talajvíz, rétegvíz, résvíz, hévíz, gyógyvíz, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízhozam, vízjárás, tómedence, eutrofizáció, geomorfológia,
külső és belső erők, aprózódás, mállás, tömegmozgás, talaj, humusz,
folyók munkavégző képessége, szakaszjelleg, hordalékkúp, folyótorkolat, abrázió, turzás, jégár, jégtakaró, glaciális felszínformák, karsztosodás, víznyelő, cseppkő, karsztbarlang, szoláris éghajlati öv, földrajzi övezetek, övek és területek.

17

FÖLDRAJZ
A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELEZŐ FOGALMAI
1. Kozmikus környezetünk Általános fogalmak:
kozmikus környezet,
a Naprendszer kiala- fényév, csillagászati egység (CSE),
kulása, felépítése, csillag, bolygó, kőzetbolygó (Föld-típusú), gázbolygó (Jupiterhelye a típusú), a bolygók mozgástörvényei, gyűrűrendszer, hold, üstöVilágegyetemben kös, meteor, meteorit, bolygóközi anyag
a Nap és kísérői a Nap gömbhéjai,
napkitörés, napszél, napfolt, sarki fény,
nap- és holdfogyatkozás, holdfázisok
a Föld és mozgásai földalak (geoid),
tengely körüli forgás, Nap körüli keringés, látszólagos és valós
mozgás, év, nap, napszakok,
napi és évi időszámítás,
naptári év, szökőév, helyi idő, zónaidő, időzóna,
tengelyferdeség, tavaszi és őszi napéjegyenlőség, nyári és téli
napforduló, csillagászati évszakok
Az 1. témakörhöz tartozó Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, Nap, Hold, Merkur,
egyedi fogalmak Vénusz, Mars, Föld, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz,
Plutó, Sarkcsillag, Nagy-Göncöl
2. Tájékozódás térben és Általános fogalmak:
időben térképvázlat, térkép, földgömb, vetület, méretarány, vonalas
aránymérték, topográfiai-, földrajzi-, tematikus térkép, atlasz,
Térképészet, a térképi kis-, közepes- és nagy méretarányú térkép, szintvonalas-, színábrázolás fokozatos-, árnyékolásos domborzatábrázolás
tevékenységek a tényleges és viszonylagos földrajzi fekvés, tengerszint feletti
térképen és a térképpel magasság, magassági szám, abszolút és relatív magasság,
látóhatár (horizont), keresztmetszet, tömbszelvény,
földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör (délkör, meridián),
helymeghatározás, távolságmérés és meghatározás, északi-, déli-,
keleti-, nyugati félgömb, jelkulcs, kilométer-hálózat, keresőhálózat,
tájolás, fő- és mellékvilágtáj, csillagászati és földrajzi északi irány

A 2. témakörhöz tartozó Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, Északi sarkkör, Déli sarkkör,
egyedi fogalmak Északi-sark, Déli-sark, Greenwich, kezdő hosszúsági kör, meridián, délkör
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3. A kőzetburok Általános fogalmak:
földtan (geológia), ásványtan, kőzettan,
a földtörténet időegységei: idő, időszak, kor, ős-, ó-, közép- és
földtörténet újidő, ősmaradvány,
őslégkör, ősóceán, ózon,
ősmasszívum, kaledóniai-, variszkuszi-, eurázsiai-, pacifikus
hegységképződés,
harmad és negyedidőszak, jégkor (pleisztocén), jelenkor (holocén)
geoszférák gömbhéj, kőzetburok (litoszféra), vízburok
levegőburok (atmoszféra), bioszféra, talajburok,

(hidroszféra),

belső hő, geotermikus grádiens, földmágnesség, földkéreg, földköpeny, külső és belső mag, asztenoszféra (lágyköpeny)
magma, magmaáramlás, óceáni és szárazföldi kőzetlemez, óceáni
hátság, mélytengeri árok, mélytengeri síkság, hasadékvölgy,
kontinensvándorlás, alábukás, beolvadás, távolodó-, közeledő (ütköző)-, elcsúszó lemezmozgás,

érc, mélységi magmatizmus, felszíni vulkánosság, láva, vulkáni
hamu, párnaláva, pajzsvulkán, rétegvulkán, kürtő, kráter, robbanásos vulkán, vulkáni szigetív, vulkáni utóműködés, gejzír,
lemeztektonika földrengés, szeizmográf, rengésfészek (epicentrum), rengésközpont (hipocentrum), utórengés
a hegységképződés típusai: (két kontinentális-, két óceáni-, óceáni és szárazföldi lemez ütközésével); hegységrendszer, szerkezeti mozgások, gyűrődés, redő, vetődés, vetősík, törésvonal,
rög, sasbérc, árok, lépcsővidék, medence,
kőzetek, ásványok

ásvány, kőzet, kristály,

mélységi magmás kőzet, vulkáni kiömlési kőzet, vulkáni törmelékes kőzet; törmelékes-, vegyi-, szerves üledékes kőzet;
átalakult kőzet, kvarc, kősó, mészkő, homok, homokkő, lösz,
kőszénfajták, kőolaj, földgáz, agyag, bauxit, vasérc, gránit, andezit, bazalt, riolit, tufák, márvány, palás kőzetek
nagyszerkezeti egységek ősföld (ősmasszívum), fedett és fedetlen ősmasszívum, táblás
vidék, röghegység, gyűrthegység, vulkanikus hegység,
süllyedékterület, óceáni medence, óceáni hátság, mélytengeri
árok, feltöltött és lepusztult síkság
felszínformálódás aprózódás, mállás, szállítás, lepusztulás, felhalmozás, külső és
belső erők,
felszínformák: mélyföld, alföld, fennsík, dombság; közép- és
magashegység; lánchegység; hátság, völgy, hágó, szoros, medence; tanúhegy
A 3. témakörhöz tartozó Eurázsiai-, Pacifikus-, Variszkuszi-, Kaledóniai- hegységrendszer
egyedi fogalmak
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4. A légkör Általános fogalmak:
légkör, alsó-, középső-, felső légkör,
troposzféra, sztratoszféra, ózonréteg,
állandó-, változó-, erősen változó gázok, vendéganyagok
felmelegedés besugárzás, visszaverődés, hőelnyelődés, kisugárzás,
üvegházhatás, fényvisszaverő-képesség (albedo),
felmelegedés és lehűlés, módosító tényezőik,
a hőmérséklet napi és évi járása, napi-, havi-, évi középhőmérséklet, napi hőingás, évi közepes hőingás, abszolút hőingás, izoterma
a levegő mozgása légnyomás, szél, eltérítő erő, izobár, mérsékelt övezeti ciklon és
anticiklon, hideg- és melegfront, frontátvonulás,
homokfodor, szélbarázda, homokbucka (dűne), kőgomba,
szélrendszer, passzát, nyugatias szelek, sarki szelek, általános
légkörzés, hőmérsékleti (termikus) egyenlítő, monszun szélrendszer, forró- és mérsékelt övezeti monszun
csapadékképződés tényleges és viszonylagos vízgőztartalom, harmatpont, telítettség, túltelítettség, kicsapódás, felhőképződés, csapadékképződés, felhő, köd, hulló csapadékfajták, talajmenti csapadékfajták,
csapadéktérkép, aszály
időjárás és éghajlat idő, időjárás, éghajlat, meteorológia, éghajlattan; időjárási térkép
időjárási és éghajlati elem: napsugárzás, hőmérséklet, légnyomás, szél, csapadék,
éghajlatválasztó hegység,
globális felmelegedés,
ózonréteg-elvékonyodás, éghajlatváltozás,
légszennyező anyagok, savas eső
A 4. témakörhöz tartozó „fagyosszentek”, „Medárd-nap”, „vénasszonyok nyara”
egyedi fogalmak
5. A vízburok Általános fogalmak:
világtenger hidrológia, vízburok (hidroszféra), vízháztartás, vízkörforgás,
világtenger, óceán, tenger, tengerszoros, öböl,
beltenger, peremtenger, Földközi tenger ,szárazföldi talapzat
(self), fajhő, sótartalom, hűtő-fűtő hatás,
hullámzás, hideg és meleg tengeráramlás, tengerjárás, apály,
dagály, deltatorkolat, tölcsértorkolat, épülő part, turzás, lagúna,
pusztuló part, tagolt- és tagolatlan part
tavak állóvíz, tó, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció
kimélyített és elgátolt tómedence,
jégvájta-, gleccser-, morotva-, szélvájta-, moréna által elgátolt-,
tektonikus eredetű-, mesterséges tó,
feltöltődés
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folyóvizek vízgyűjtő terület, vízválasztó, fő- és mellékfolyó, lefolyásos és
lefolyástalan terület, vízállás, vízhozam, vízjárás, árvíz, a folyó
munkavégző képessége, feltöltődő (alsó)-, oldalazó (közép)-,
bevágódó (felső) szakaszjelleg, hordalék, hordalékkúp, zátony,
sziget, V-keresztmetszetű völgy
felszín alatti vizek felszín alatti víz, talajnedvesség, talajvíz, rétegvíz, résvíz, belvíz,
artézi víz, ásványvíz, hévíz, gyógyvíz, karsztvíz, forrás,
karsztformák: víznyelő, dolina (töbör), polje, karrmező, cseppkő,
barlang, barlangi patak, karsztforrás
jég és munkája hóhatár, belföldi jégtakaró, magashegységi jég, gleccser, lavina,
gleccserpatak, U-alakú völgy, jégcsiszolta felszín, morénasánc,
morénasíkság, tóhátság, fjord
vízgazdálkodás folyószabályozás, mederkotrás, árvízvédelmi gát, ártér, ármentesített terület, víztározó, vízlépcső, belvízvédelem, ivóvíz, ipari
víz, vízforgatás, csápos kút, artézi kút, vízenergia, öntözés,
szennyvíztisztítás, vízszennyező források, vízvédelem, belvízi- és
tengerhajózás, halászat, tengeri erőforrások
Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shioA 5. témakörhöz tartozó
áramlás
egyedi fogalmak
6. A földrajzi övezetesség Általános fogalmak
éghajlat, övezetesség, szoláris és valós éghajlati övezet,
természetföldrajzi övezetesség, vízszintes és függőleges
természetföldrajzi övezetesség,
övezet, öv, vidék, terület; forró övezet, mérsékelt övezet,
hideg övezet;
egyenlítői öv, átmeneti öv, térítői öv, egyenlítői éghajlat,
szavanna éghajlat, trópusi sivatagi éghajlat, monszun vidék,
forró övezeti monszun éghajlat; meleg-mérsékelt öv, monszun
terület, mérsékelt övezeti monszun éghajlat, mediterrán
terület, mediterrán éghajlat, valódi mérsékelt öv, óceáni
terület, óceáni éghajlat, mérsékelten szárazföldi terület,
nedves-kontinentális éghajlat, szárazföldi terület, száraz-kontinentális éghajlat, szélsőségesen szárazföldi terület, mérsékelt
övezeti sivatagi éghajlat, hideg-mérsékelt öv, tajga éghajlat;
sarkköri öv, sarkvidéki öv, tundra éghajlat, állandóan fagyos
éghajlat; esőerdő (trópusi esőerdő), szavanna, monszunerdő
(dzsungel),
keménylombú
erdő,
babérlombú
erdő,
lomboserdő, tajga, tundra, erdős és füves puszta, erdőhatár,
havasi legelő, sziklahavas, „örök fagy”
A talaj talaj, humusz, talajképződés, talajpusztulás, talajlevegő,
trópusi vörösföldek, mezőségi-, barna erdő-, szürke erdő
(podzol)-talaj, szikes talajok, talajerózió, talajvédelem
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Megjegyzés: Az övezetek, övek környezeti problémáival kapcsolatos fogalmak a globális válságproblémáknál jelennek meg.

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK

Világegyetem
Tejútrendszer (Galaxis), Naprendszer, Nap,
Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Neptunusz, Plútó, Szaturnusz,Uránusz, Vénusz; Hold.
Föld
Földrajzi fokhálózat: Baktérítő, Déli-sark, Déli sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, Északi sarkkör,
Ráktérítő; kezdő hosszúsági kör (greenwichi délkör);
Óceánok: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger;
Földrészek: Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália, Ázsia, Eurázsia, Európa;
Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez,
Csendesóceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöplemez (Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiaihegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszihegységrendszer;
Egyéb: Déli-sarkvidék, Északi-sarkvidék.

Saját jegyzetek
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10. ÉVFOLYAM

. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 36
Heti óraszám: 1
Tematikai egység
Célok

Tematikai egység
Előzetes tudás

1.
2.
3.

A tanulók teljesítményének mérése
4
Társadalom- és gazdaságföldrajz
28
Szabadon tervezhető
4*
Összesen 36

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

4 óra

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati összefüggések feltárásának képességét.

2.TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZ

32 (28 + 4) óra

A földrajz tantárgy 9. évfolyamon elsajátított ismeretanyaga.

A tantárgyhoz (műveltségterülethez) kapcsolható fejlesztési feladatok


A világ népessége és településtere

A népesség növekedése napjainkig, a népesség összetétele, eloszlása, sűrűsége, antropológiai, nyelvi és vallási megoszlása; az emberi települések, a városiasodás dinamikája.


A világ változó társadalmi-gazdasági képe

A gazdasági élet szerkezetének átalakulása; a gazdasági szektorok jellemzői; a szolgáltatások előretörése; világgazdaság jellemző folyamatai; a piacgazdaság; a gazdasági ágazatok közötti területi együttműködés lehetőségei; a multinacionális vállalatok szerepe;
a működőtőke és a pénz világa; a tőzsde.
 A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és országcsoportok
Kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban; Észak-Amerika, Kelet és DélkeletÁzsia, az Európai Unió; a fejlődő országok általános problémái és eltérő fejlettségű csoportjaik, helyük és szerepük a világgazdaságban;


Globális világproblémák
o természet és környezetvédelem;
 a levegőszennyezés,
 a vízszennyezés, a talajszennyezés és védelem;
 az élővilág védelme;
 a társadalmi tevékenység hatása a környezet állapotára;
o a demográfiai robbanás, túlnépesedés;
o az urbanizáció;
o élelmezési gondok;
o nyersanyag- és energiaválság;
o a fenntartható fejlődés.
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2.1. NÉPESSÉGFÖLDRAJZ
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A népesség növekedése napjainkig.
Demográfiai robbanás. A demográfia alapfogalmai.
Demográfiai átmenet szakaszai, korfa, migráció, népességkoncentráció, emberfajták.
A népességszám-változás időbeli és területi
különbségeinek,
okainak
feltárása,
következményeinek megfogalmazása; a
fiatal és az öregedő társadalmak
jellemzőinek összevetése, következtetés
társadalmi folyamatokra, problémákra.
A népesség térbeli eloszlását befolyásoló
tényezők megismerése.
A népesség gazdasági aktivitás szerinti
jellemzői (keresők, eltartottak).
A népesség összetétele, eloszlása, sűrűsége,
antropológiai, nyelvi és vallási megoszlása.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Társadalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat, tényeket bemutató tematikus térképek elemzése.
Az emberfajták területi elhelyezkedésének
bemutatása.
A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó
egyszerű számítási feladatok megoldása,
következtetések levonása az eredmények
alapján. Korfák elemzése.
Példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott
területekre.
Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak bemutatása.
Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti kisebbség fogalmának
értelmezése konkrét példák alapján.
A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének megértése.
A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-gazdasági folyamatokban betöltött szerepének megismerése
példák alapján.

Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: emberfajták, nagy pestisjárvány.
Matematika: logikus gondolkodás, matematikai eszközhasználat, statisztikai adatok értelmezése.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a bolygó benépesülése, demográfiai
folyamatok; vallás, nemzetiség. Különböző korok népességmozgalmai.
Népességföldrajz, demográfia, népsűrűség, természetes szaporodás és
fogyás, a népesedési folyamat szakaszai, népességrobbanás, korfa, fiataKULCSFOGALMAK lodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor várható élettartam,
FOGALMAK
népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás.
TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés,
a világvallások központjai.
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2.2. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A települések csoportosítása különböző
A településtípusok jellemző vonásainak beszempontok alapján példákkal.
mutatása képek, térképek, alaprajzok, leírátanya, farm, falu, város, városszerkezet
sok alapján.
A falu és a város fejlődésének, szerepének,
jellemzőinek
összehasonlítása,
példák
különböző szerepkört betöltő településekre
a szerepkörök átalakulására.
Urbanizáció: városodás és városiasodás
Az emberi települések, a városiasodás dinamikája.
Agglomerációk.
Népességtömörülési gócok. Népsűrűség.
Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: életformák
Matematika: logikus gondolkodás, matematikai eszközhasználat, statisztikai adatok értelmezése.
Történelem: a városok kialakulása, urbanizáció jellemzői. Vallási központok kialakulása.
Híres egyetemvárosok.
városszerkezet, agglomeráció. szórványtelepülés, csoportos település,
KULCSFOGALMAK tanya, farm, falu, város, apró és óriásfalu
agglomeráció, városodás, városiasodás, urbanizáció,
FOGALMAK
bolygóváros, alvóváros
TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés,
a világvallások központjai.
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2.3. A VILÁG

VÁLTOZÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÉPE

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
A gazdasági élet szerkezetének átalakulása.
A gazdasági szektorok jellemzői.
Gazdasági mutatók (GDP, stb)
A szolgáltatások előretörése.
A világgazdaság jellemző folyamatai.
A piacgazdaság; a gazdasági ágazatok közötti területi együttműködés lehetőségei.
A TNC multinacionális vállalatok szerepe.
A működőtőke és a pénz világa; a tőzsde.
A működő tőke és a pénztőke áramlásának jellemzői.
A mindennapok pénzügyi folyamatai, a
pénzügyi szolgáltatások megismerése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok,
valuta), a tőzsde működésének jellemzői.
Az infláció.
A globalizáció.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Adatok gyűjtése, majd azok alapján véleményalkotás az emberi beavatkozás környezetre gyakorolt hatásairól. A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben
való alkalmazási képességének kialakítása.
A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása. Példák: TNC-ra.
A család mint a legkisebb gazdasági közösség
működése.

Kapcsolódási pontok:
Matematika: logikus gondolkodás, matematikai eszközhasználat, statisztikai adatok értelmezése, kamatszámítás
Idegen nyelvek: a nyelvtanulás fontossága (motiváció).

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a pénz története; az eltérő gazdasági
fejlettség történelmi alapjai, Európa a 20. század második felében, gazdaságtörténet. Gazdasági szervezetek. Gazdasági nagyhatalmak.
Etika: a pénz szerepe a mindennapi életben.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI

Világgazdaság, globalizáció, világpiac, globális világgazdaság, világgazdasági korszakváltás, gazdasági szerkezet, piacgazdaság, költségvetés, integráció, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke. Valuta, deviza,
állampapír, értékpapír, részvény, kötvény, folyószámla, hitel, kamat, infláció, tőzsde, pénztőke, nemzetközi tőkeáramlás, költségvetési hiány,
hitelképesség, adósság, eladósodás.
Gazdasági ágazat (szektor), primer-, szekunder-, tercier és kvaterner
szektor, bruttó hazai termék (GDP), bruttó nemzeti termék (GNP),
multi- (transz-) nacionális vállalat (TNC)
A világ meghatározó jelentőségű pénzügyi központjainak, tőzsdéinek
helyszínei.

ISMERETEK
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2.4. NEMZETGAZDASÁGOK ÉS A VILÁGGAZDASÁG
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A gazdaság fejlettségi mutatói
A gazdaság szerveződését befolyásoló terA világgazdaságban különböző szerepet be- mészeti és társadalmi telepítő tényezők
töltő régiók, országok és ország-csoportok. megismerése, szerepük átalakulásának pélA világ meghatározó jelentőségű országai- dái.
nak alapvető gazdasági jellemzői.
A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok
Foglalkozási szerkezet megváltozása
változó szerepének megértése, a gazdasági
Integrációs folyamatok
szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség
A fejlődő országok általános problémái és összefüggéseinek bemutatása ország példáeltérő fejlettségű csoportjaik, helyük és
kon.
szerepük a világgazdaságban
A gazdasági fejlettség összehasonlítására
Az Amerikai Egyesült Államok szerepének alkalmas mutatók értelmezése, a területi
bemutatása a világ gazdasági és pénzügyi különbségeinek példái: a centrum és
folyamatainak alakulásában.
periféria
térségek
jellemzői,
Japán meghatározó szerepe Kelet– és Dél- kapcsolatrendszerük sajátos vonásai.
kelet–Ázsia gazdasági fejlődésében
Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi
A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és adottságainak
összehasonlítása,
a
India) fejlődésének sajátos vonásai.
társadalmi-gazdasági
felzárkózás
Fejlődő országok.
lehetőségeinek példái.
Az Európai Unió
Különböző típusú statisztikai forrásokból
A területi fejlettség különbségei Európában gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok
Az Európai Unió magterületei. Németország, értelmezése.
Franciaország, a Benelux államok és az
Egyesült Királyság gazdaságának szerepe az
Európai Unió gazdaságában.
Kapcsolódási pontok:
Matematika: logikus gondolkodás, matematikai eszközhasználat, statisztikai adatok értelmezése
Idegen nyelvek: a nyelvtanulás fontossága (motiváció).
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az eltérő gazdasági fejlettség történelmi
alapjai, ipari forradalom, gazdasági világválság, Európa a 20. század második felében, gazdaságtörténet. az Európai Unió kialakulása.
árucsere, nemzetközi kereskedelem, szabadkereskedelem, vám, vámunió, támogatás (szubvenció), kvóta, bel- és külkereskedelem, világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társadalom,
KULCSFOGALMAK duális gazdaság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetFOGALMAK
vény, farm, éhségövezet, OPEC. Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni
egyezmény, uniós támogatás, területi fejlettség különbsége, regionális
politika, magterület, periféria terület, felzárkózás.
Egyedi szerepkörű országcsoportok, országok (adóparadicsomok, üdülőszigetek, kőolajra épülő gazdaságok, banánköztársaságok)
Száhel-övezet
TOPOGRÁFIAI
Pénzügyi központok
ISMERETEK
USA, Japán, India
Európai Unió: kék banán
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2.5. A GLOBÁLIS VILÁGPROBLÉMÁK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A globalizáció fogalma és értelmezése.
Környezettudatosság. Ökológiai lábnyom.
A társadalmi tevékenység hatása a környe- Annak megértése, hogy a természeti és a
zet állapotára.
társadalmi– gazdasági folyamatok közötti
A globálissá váló környezetszennyezés és egyensúly megőrzése, a környezettudatos
következményei
termelés
és
fogyasztás
elvének
A szférákat ért környezetkárosító hatások érvényesülése
Földünk
jövője
rendszerezése, az összefüggések feltárása, a szempontjából alapvető fontosságú. A
lokális szennyeződés globális következmé- lokális folyamat – globális következmény elv
nyeinek igazolása példákkal; a környezetká- értelemében az egyén és a helyi közösségek
rosodás életkörülményekre, életminőségre felelősségének belátása.
gyakorolt hatásának bemutatása.
A környezeti témák iránti folyamatos
Demográfiai válság
tájékozódás igényének, a környezetbarát
A népességrobbanás kialakulása, következ- termékek, eljárások megismerése iránti
ményei, a folyamat összefüggéseinek, terü- igény kialakítása, a témához kapcsolódó
leti jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedé- médiában elhangzó információk kritikus
si folyamatok: csökkenő lélekszámú és in- értelmezése.
tenzíven növekvő társadalmak jellemzőinek Törekvés a fogyasztási szokások környezeti
bemutatása példákon.
szempontokat
szem
előtt
tartó
Urbanizációs válság
átalakítására,
a
tudatos
fogyasztói
A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizáci- magatartásra baráti és családi körben
ós folyamat területi jellemzőinek, ellent- egyaránt.
mondásainak, társadalmi-gazdasági követ- A természeti környezet, a természetes tájak
kezményeinek feltárása példákkal.
és életközösségek sokszínűségében rejlő
Élelmezési válság
szépség felismertetése, a megőrzését segítő
Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi magatartásforma kialakítása.
ellentmondásainak felismerése. A fokozódó A témában megszerzett ismeretek tudatos
mezőgazdasági termelés környezeti hatása- alkalmazása a mindennapi életben, és majd
inak igazolása példákkal.
később a munka világában is.
A bioszféra és a talaj sérülékenységének A globalizáció és a TNC-k kapcsolatának
felismerése.
felismerése.
A genetikailag módosított termékek előállí- A
globalizáció
következményeinek,
tásának, elterjedésének lehetséges hatásai. mindennapi életünkre gyakorolt hatásának
A biogazdálkodás jellemzése.
bemutatása.
Az egyre nagyobb mértékű fogyasztás és a A legfontosabb nemzetközi szervezetek
gazdasági növekedés következményei
tevékenységének bemutatása, a főbb
A nyersanyag- és energiaválság.
egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek
Hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás. megismerése.
A környezet- és a természetvédelem feladatai.
A fenntarthatóság.
Kapcsolódási pontok:
Informatika: Internet és szolgáltatásai, kommunikációs eszközök
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: demográfia, urbanizáció.
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Fizika, kémia: alternatív energiaforrások
Kémia: lebomló, környezetbarát csomagolóanyagok; élelmiszeripari kutatások; hulladékok
kezelése
Technika, életvitel és gyakorlat: családtervezés, tudatos fogyasztói magatartás.
Etika: a jövő generációért érzett felelősség.
Biológia: ökológiai lábnyom, génmanipuláció, élelmiszerek tápértéke.
Környezetvédelmi egyezmények. Környezetbarát termék jelek.
Természetes és mesterséges ökoszisztéma,helyi, regionális és globális
probléma, eltartóképesség. Ökológiai lábnyom. ÜHG.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális
felmelegedés, radioaktív szennyeződés, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, élelmezési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása,
fenntarthatóság.
környezeti válság, veszélyeztetett élőhely, biológiai sokféleség csökkenése, erdőirtás, felégetés, füves területek feltörése, túllegeltetés,
környezetgazdálkodás, nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, bioszféra rezervátum, természetvédelem, környezetvédelem, környezetvédelmi törvény, világörökség,
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, Kiotói egyezmény.
Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és
globális hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának helyszínei.
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2. 6. MONETÁRIS VILÁG - PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Alapvető gazdasági fogalmak.

A tőzsde működésének jellemzői.

A pénzvilág alapvető folyamatai
Intézményrendszer.
Az eladósodás és az adósságválság

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának
folyamata, az összefüggések feltárása

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő tényezők
megismerése, szerepük átalakulásának példái.

A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a
nemzetközi szervezetek szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában.
Nemzetközi tőkeáramlás.

Pénzügyi szolgáltatások

A világ meghatározó pénzügyi szervezetei.
Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: a családi gazdálkodás, a jövedelem, hitelfelvétel.
Történelem: nemzetközi pénzügyi szervezetek
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tematikai
egység
KERETTANTERVI
JAVASLAT

GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország (centrum-periféria), TNC,
működőtőke-áramlás, pénz, valuta, deviza, infláció, tőzsde, ENSZ, integráció, regionális integrálódás lépcsőfokai, EGK, EU, APEC

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET

4 óra

A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. Nemzetközi
tőkeáramlás. Az adósságválság. A világ meghatározó pénzügyi szervezetei.

30

FÖLDRAJZ

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK AZ ÉVFOLYAM VÉGÉN

TOVÁBBHALADÁSHOZ
KÖTELEZŐ
FOGALMAK



A tanuló tudja értelmezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető integrációs folyamatokat,



a tematikus térképek segítségével tudja bemutatni a környezetkárosító tényezők földrajzi megjelenését, következtessen
ezekből a globális veszélyek kialakulására,



a tanuló tudja jellemezni a működő tőke és a multinacionális
vállalatok szerepét,



a tanuló tudja elemezni a népességrobbanás jelenségeit, az
élelmezési gondokat, annak okait és a megoldásra tett erőfeszítéseket,



legyen képes bemutatni a világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági rendszerében, kapcsolatukat a fejlődő világgal.

Demográfiai átmenet szakaszai, korfa, migráció, népességkoncentráció, emberfajták, világnyelvek, világvallások, tanya, falu, város,
urbanizáció, városiasodás és városiasodás, falusi alaprajztípusok,
agglomeráció, primer-, szekunder-, tercier- és kvaterner szektorok,
államformák, piacgazdaság, világgazdaság, szabadkereskedelem,
GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország (centrum-periféria), TNC,
működőtőke-áramlás, pénz, valuta, deviza, infláció, tőzsde, ENSZ,
integráció, regionális integrálódás lépcsőfokai, EGK, EU, APEC, globalizáció, biológiai sokféleség, fenntartható fejlődés.

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELEZŐ FOGALMAI
1. Népességföldrajz Általános fogalmak
népességföldrajz,
demográfia,
népességrobbanás,
természetes szaporulat, népességfogyás, elöregedő és
fiatalodó társadalom, népesedési szakasz, korfa, kor- és
foglalkozási szerkezet, születéskor várható átlagos élettartam,
analfabétizmus, emberfajta, europid-, negrid-, mongolid-,
ausztralid emberfajta,
akklimatizáció, nyelvcsalád, világnyelv, világvallás, népsűrűség, népességkoncentráció, belső vándorlás

településföldrajz település, infrastruktúra, szórványtelepülés, csoportos település, tanya, farm, falu, város, apró és óriásfalu, szabálytalan
alaprajzú (halmaz)-, úti-, szabályos alaprajzú falu, településhalmaz (agglomeráció), városodás, városiasodás, urbanizáció, bolygóváros, alvóváros, központi szerepkör, belső munkahelyöv (city), belső lakóhelyöv, külső munkahelyöv, külső
lakóöv, urbanizációs ártalmak, nyomornegyed
2. A világ változó Általános fogalmak: termelés, fogyasztás, termelőerő, termé-
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társadalmi-gazdasági szeti erőforrás, humán erőforrás, természeti környezet, társaképe dalmi környezet, földrajzi környezet,gazdasági ágazat (szektor), primer-, szekunder-, tercier és kvaterner szektor, aktív
világgazdaság kereső, eltartott, munkanélküli, foglalkozási átrétegződés,
gazdasági fejlettség, termelékenység, gazdasági növekedés,
bruttó hazai termék (GDP), bruttó nemzeti termék (GNP), alacsony, közepes és magas jövedelmű ország, fejlett és fejlődő
ország, életszínvonal,világgazdaság, nemzetgazdaság, önellátó gazdaság, piacgazdaság, gazdasági rendszerváltás,közösségi-, állami és magántulajdon, privatizáció, piac, ár,
árrendszer, kínálat, kereslet, nyereség (profit), piaci verseny,
versenyképesség,társadalmi egyenlőtlenség, szociális háló,
nemzetközi munkamegosztás, szakosodás (specializáció), globalizáció, világpiac, globális világgazdaság, világgazdasági
korszakváltás, multi- (transz-) nacionális vállalat,
túltermelési válság, tudományos-technikai forradalom, tömegáru-termelés, monopolkapitalizmus,
fogyasztói társadalom, jóléti állam,kőolajár-robbanás,
ipari (indusztriális) társadalom, ipar utáni (posztindusztriális) társadalom, információs társadalom (gazdaság),
árucsere, nemzetközi kereskedelem, szabadkereskedelem, vám,
vámunió, támogatás (szubvenció), kvóta,bel- és külkereskedelem,
külkereskedelmi nyitottság, pozitív és negatív külkereskedelmi mérleg, kereskedelmi áruszerkezet, kereskedelmi társulás, integráció,
szabad kereskedelmi övezet, közös piac, gazdasági unió, regionális
gazdasági integráció, eurorégió, egységes belső piac, áru- és szolgáltatáskereskedelem, regionális politika, felvevőpiac,húzóágazat,
szerkezetváltás, válságágazat, kooperáció
mezőgazdaság mezőgazdaság, növénytermesztés, állattenyésztés, erdő-, hal- és
vadgazdálkodás, élelmiszergazdaság, agrárgazdaság, agrárország,
agrotechnika, külterjes (extenzív) és belterjes (intenzív) gazdálkodás,teraszos művelés, hagyományos mezőgazdaság, égetőtalajváltó gazdálkodás, kapás földművelés, ugarolás, ültetvényes
gazdálkodás, monokultúra, öntözéses gazdálkodás, árasztás, oázisgazdálkodás, száraz művelés,nomád pásztorkodás, vándorló ál-

lattenyésztés, istállózó állattenyésztés,vegyes mezőgazdaság,
szakosodott mezőgazdaság, övezetes növénytermesztés, kisparaszti gazdaság, szövetkezeti gazdálkodás, farmgazdaság, városellátó övezet,

szántó, kert, gyümölcsös, rét és legelő, nádas, erdő,
termőkörzet, történelmi borvidék,közös agrárpolitika, mennyiségi korlátozás,élelmiszer túltermelés
energiagazdaság energiagazdaság, energiahordozó, elsődleges és másodlagos
energiaforrás, egújuló és fogyó energiahordozó, alternatív
energiaforrás, energiaszerkezet,energia-újrahasznosítás

32

FÖLDRAJZ
ipar gyáripar, ipari forradalom, iparosodás,
kitermelő-, alapanyaggyártó- és - feldolgozó ipar; kézműipar,
nehézipar, könnyűipar, élelmiszeripar,
kulcsiparág, csúcstechnológia, elektronika, elektrotechnika, mikroelektronika, biotechnológia, környezetvédelmi ipar,ipari telepítő

tényezők, iparvidék, hagyományos iparvidék
infrastruktúra közlekedés, személyszállítás, áruszállítás,hagyományos és
és szolgáltatás kombinált szállítási-közlekedési mód, közlekedési hálózat,
egyközpontú (sugaras) szerkezetű hálózat, tömegközlekedés,
tranzithelyzet, transzkontinentális útvonal, belvízi hajóút,
anyagi-, humán- és intézményi infrastruktúra, gazdasági és
társadalmi szolgáltatás,tömegkommunikáció, áruforgalmi
(logisztikai) központ, hírközlés,idegenforgalom, belföldi és
nemzetközi turizmus, idegenforgalmi körzet,kulturális-, gyógyöko-, konferencia-, falusi turizmus
A pénz világa pénz, készpénz, bankszámlapénz, valuta, deviza, konvertibilitás, valutaárfolyam,állampapír, értékpapír, részvény, kötvény,
folyószámla,hitel, kamat, infláció,tőzsde, érték- és árutőzsde,
tőke, pénztőke, nemzetközi tőkeáramlás, értékpapírbefektetés, működőtőke-befektetés, fizetőképes kereslet, költségvetési hiány, hitelképesség, adósság, eladósodás, átütemezés, árfolyamváltozás, cserearány, adóparadicsom
A 2. témakörhöz tartozó Európai Unió, Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás
egyedi fogalmak (CEFTA),Alpok-Adria Közösség, Kárpátok Eurorégió,
Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, Egyesült Nemzetek
Szervezete (ENSZ), Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet (UNESCO), Egészségügyi Világszervezet (WHO), Északatlanti Szerződés Szervezete (NATO),Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC)
Általános fogalmak:
3. A világgazdaságban
különböző szerepet
betöltő régiók,
országcsoportok és
országok

gazdasági polarizáció, világgazdasági pólus (erőtér), centrum
és periféria, egy- és többpólusú világgazdaság, duális gazdasági
szerkezet,
„banánköztársaság”,
„olaj-ország”,
tranzitország, egyedi gazdasági szerepkör

A globális Általános fogalmak:
válságproblémák természetes és mesterséges ökoszisztéma,helyi, regionális és
földrajzi vonatkozásai globális probléma, túlnépesedés, a népesség elöregedése, népességfogyás, születésszabályozás,éhezés, éhségövezet, alultápláltság, társadalmi egyenlőtlenség, világélelmezési válság,
túlfogyasztás,
eltartóképesség,
fizetőképes
kereslet,energiaválság, nyersanyaghiány,
3. A témakörhöz tartozó az ENSZ Környezetvédelmi Programja, Élelmezési és Mezőgazegyedi fogalmak dasági Szervezet (FAO), Ember és Bioszféra (MABprogram),Természetvédelmi Világnap (WWF)
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. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 36
Heti óraszám: 1
1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

Tematikai egység
Célok

4 óra

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az okokozati összefüggések feltárásának képességét.

Tematikai egység

2. EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG

Előzetes tudás

A 9. és 10. évfolyamon elsajátított tananyag.

14 óra

A tantárgyhoz (műveltségterülethez) kapcsolható fejlesztési feladatok


Európa

Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai; Európa népessége és települései;
az európai integráció folyamata; Európa regionális jellemzői (Észak-Európa, NyugatEurópa, Dél-Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa jelentősebb országai); Európa helye a világban;


Hazánk helye és kapcsolatai Európában

Magyarország földrajzi helyzete és természeti adottságai; népességünk földrajzi elhelyezkedése és népesedési folyamataink; településeink; hazánk gazdasági szerkezete, gazdasági fejlettsége; iparunk természeti és társadalmi alapja, iparunk főbb ágai; mezőgazdaságunk földrajzi és társadalmi adottsága, főbb ágai; közlekedésünk; idegenforgalmunk
adottságai; nemzetközi kapcsolataink, európai integrációs folyamatokban való részvételünk; multinacionális cégek szerepe hazánk gazdaságában;


Kontinensek földrajza
o Ázsia, Ausztrália, Afrika, Amerika természeti és társadalomföldrajzi jellemzői;
o Az alábbiak jellemzése:
 az USA, Kanada, Mexikó, Brazília, Japán, Kína, India,
 az újonnan iparosodó ázsiai országok,
 Ausztrália,
 az arab országok,
 Izrael,
 Törökország,
 Dél-Afrikai Köztársaság,
 Nigéria.
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2.1. EURÓPA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Európa helyzete, kialakulása és természeti
adottságai
Európa
népessége
és
települése
Az európai integráció folyamata, az Európai
Unió
Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az ágazati és regionális
együttműködés területei és konkrét példáinak megnevezése.
Európa regionális jellemzői
(Észak-Európa, Nyugat-Európa, Dél-Európa,
Kelet-Európa, Nyugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa jelentősebb országai)
Európa helye a világban.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A kontinens elhelyezkedése, nagyszerkezeti
egysége, partvonala, felszíne és éghajlata,
ill. vízrajza.
Meghatározó országai, ill. országcsoportjai
Izrael, Törökország
Világunk természeti és társadalmi-kulturális
sokszínűségének felismertetése, ez ezekben
rejlő értékek megőrzése iránti felelősség
kialakítása. Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek megismerése iránt. Más kultúrák értékeinek tisztelete. A Föld közeli és távoli országaival
kapcsolatos hírek, információk értelmezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
emberiséget érintő témák, események megismerése iránt. Egy választott térség / ország
megadott szempontok szerinti bemutatása
pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött információk alapján.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Európa történelme, Európa a 20. század
második felében, az Európai Unió kialakulása, Szovjetunió, szocializmus.
Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások.
Eurázsia, Európa természeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, Mezoés Új-Európa tájai, az éghajlat és növényzet, ill. a talajok összefüggése Európában, az európai „kék-banán”, római szerződések, az
EU bővülési folyamata és intézményei, ill. döntési mechanizmusa,
KULCSFOGALMAK az EU versenytársai a világgazdaságban; közép-európai földrajzi
helyzetünk, medencejelleg, „távvezérelt” éghajlatunk, centripetáFOGALMAK
lis vízhálózatunk, természeti erőforrásaink, gazdasági-statisztikai
régióink; kontinensek nagyszerkezeti egységei, felszíne és éghajlata, ill. vízrajza, kontinensek meghatározó országai, ill.
országcsoportjai.
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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, Balkán-félsziget, Balkán-hegység,
Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Etna, Finn-tóvidék, Franciaközéphegység, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Londoni-medence,
Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok,
Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Urál, Vezúv;
Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger,
Földközi-tenger, IJssel-tó, La Manche, Ladoga-tó, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze, Urál (folyó),
Volga, Watt-tenger;
Országok: Albánia, Anglia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország,
Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Ukrajna, Vatikán;
Történelmi tájnevek: Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék; Kárpátalja; Vajdaság;
Városok: Amszterdam, Antwerpen, Athén, Barcelona, Belgrád, Beregszász, Bilbao, Birmingham,
Brüsszel, Chişinắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin, Dubrovnik, Eszék, Europoort,
Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó, Minszk, Moszkva,Munkács, Murmanszk, Nápoly, Nyizsnyij Novgorod, Odessza, Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík,
Róma, Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split, Stockholm, Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Theszaloníki, Tirana, Torino, Újvidék, Ungvár, Várna, Velence, Volgográd, Zágráb;
Iparvidékek: Dél- és délkelet-angliai iparvidék, Donyec-medence, Északkelet-angliai iparvidék,
Északnyugat-oroszországi (Szentpétervár környéki) iparvidék, Flandriai iparvidék, Karaganda, Közép-angliai iparvidék, Kuznyecki-medence, Lotaringia, Moszkva környéki (Központi) iparvidék, Olasz
ipari háromszög, Randstad, Skót iparvidék, Uráli iparvidék, Volgai iparvidék.
Közép-Európa
Tájak: Bécsi-medence, Csallóköz, Cseh-medence, Déli-Kárpátok, Duna-delta, Erdélyi-középhegység,
Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Germán-alföld, Grossglockner,
Hargita, Kárpát-medence, Kárpát-medencevidék, Keleti-Alpok, Keleti-Kárpátok, Lengyel-alföld,
Lengyel-középhegység, Lengyel-tóhátság, Magas-Tátra, Morva-medence, Németközéphegység,
Nyugati-Alpok, Román-alföld, Székelyföld, Szent Gotthárd-hágó, Szilézia, Szudéták, Vereckei-hágó;
Vízrajz: Boden-tó, Duna–Majna–Rajna vízi út, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág,
Visztula; Száva (lásd Magyarországnál is)
Országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia;
Városok: Arad, Beregszász, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Bukarest, Constanţa,
Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Galaţi, Gdaosk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover,
Kassa, Karlovy Vary, Katowice, Kolozsvár, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Ljubljana, Łódź, Marosvásárhely, München, Mannheim, Nagyvárad, Ostrava, Ploieşti, Plzep, Pozsony, Prága, Riga, Révkomárom, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Székelyudvarhely, Tallin, Temesvár, Trieszt, Varsó, Vilnius, Zürich;
Iparvidékek: Ruhr-vidék
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2.2. HAZÁNK HELYE ÉS KAPCSOLATAI EURÓPÁBAN
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Magyarország földrajzi helyzete és termé- Az egyes régiók jellemző erőforrásainak
megismerése,
földrajzi
adottságainak
szeti adottságai
összehasonlító értékelése; a társadalmi–
Viszonylagos és tényleges földrajzi helyzet
gazdasági központok megismerése.
Népességünk földrajzi elhelyezkedése és A védelem alatt álló természeti, kulturális
népesedési folyamataink.
értékek, nemzeti parkok, világörökségi
helyszínek
értékeinek
rendszerezése,
Településeink
idegenforgalmi szerepük feltárása
Hazánk gazdasága
A
regionális szerveződések
földrajzi
Gazdasági szerkezet, gazdasági fejlettség. alapjainak feltárása; eurorégiók a Kárpát–
Iparunk természeti és társadalmi alapja, medencében, működésük értelmezése.
iparunk főbb ágai.
Hazánk
Európai
Unióban
betöltött
Mezőgazdaságunk földrajzi és társadalmi szerepének
megismerése,
nemzetközi
adottsága, főbb ágai; közlekedésünk; gazdasági kapcsolataink bemutatása.
Idegenforgalmunk adottságai.
Nemzetközi kapcsolataink, európai integrációs folyamatokban való részvételünk.
A
regionális szerveződések
földrajzi
alapjainak feltárása; eurorégiók a Kárpát–
medencében, működésük értelmezése.
Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, nemzetközi gazdasági
kapcsolataink bemutatása.
Multinacionális cégek szerepe hazánk gazdaságában
Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Magyarország történelme.
Vizuális kultúra: az épített környezet értékei.
Biológia-egészségtan: védett növények és állatok.
Magyar nyelv és irodalom: hazai tájakról készült leírások.
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata.
Etika: kulturális érték, a hazánkban élő nemzetiségek kulturális értékeinek tisztelete.
Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás,
eladósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség,
KULCSFOGALMAK tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom,
személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott
FOGALMAK
gazdaság, eurorégió.
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TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - MAGYARORSZÁG
Nagytájak: Alföld, Dunántúli-domb- és hegyvidék (Dunántúli-dombság), Dunántúliközéphegység (Dunántúli-középhegyvidék), Északi-középhegység, Kisalföld, Nyugatmagyarországi-peremvidék (Nyugati-peremvidék);
Egyéb tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradlabarlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk,
Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–
Tisza köze, Dunakanyar, Dunántúl, Dunazug-hegység, Gerecse, Győri-medence, Hajdúság,
Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő,Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegihegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek,Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-dombság, Sopronihegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyifélsziget, Tiszántúl, Tokaj–Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes,
Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-hegység;
Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös,
Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó,
Velencei-tó, Zagyva, Zala;
Települések: Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Berente, Békéscsaba, Budapest, Bük, Cegléd, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr,
Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hatvan, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg,
Komló, Lábatlan, Makó, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza,
Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron,
Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok,
Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád,
Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros;
Nemzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park,
Bükki Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság
Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Körös–Maros Nemzeti
Park, Őrségi Nemzeti Park; Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest Andrássy út a Millenniumi földalattival, Budapest Várnegyed és a pesti Duna-part, Fertő tó, Hollókő, Hortobágy, Pannonhalmi apátság, Pécsi ókeresztény sírkamrák, Tokaj-Hegyalja borvidéke;
Megyék: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest
megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye;
Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Magyarország régió,
Közép-Dunántúl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Dunántúl régió; Budapesti agglomeráció.
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Tematikai egység

3.KONTINENSEK TÁRSADALOMFÖLDRAJZA

18 óra

3.1. KONTINENSEK FÖLDRAJZA - ÁZSIA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Ázsia természetföldrajza
A kontinens elhelyezkedése, nagyszerkezeti
egysége, partvonala, felszíne és éghajlata,
ill. vízrajza
Délnyugat–Ázsia
Meghatározó országai, ill. országcsoportjai
Világgazdasági jelentőségének bemutatása;
a szénhidrogénkincs szerepének igazolása a
térség fejlődésében
Japán meghatározó szerepe Kelet– és
Délkelet–Ázsia gazdasági fejlődésében.
Kína és India fejlődésének sajátos vonásai.
Ázsia elmaradott, szegény térségei.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Világunk természeti és társadalmi-kulturális
sokszínűségének felismertetése, ez ezekben
rejlő értékek megőrzése iránti felelősség
kialakítása. Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek megismerése iránt. Más kultúrák értékeinek tisztelete. A Föld közeli és távoli országaival
kapcsolatos hírek, információk értelmezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
emberiséget érintő témák, események megismerése iránt. Egy választott térség / ország
megadott szempontok szerinti bemutatása
pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött információk alapján.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Japán, India, Kína történelme, világvallások. II. világháború és a hidegháborús korszak. Jelenkori történelem.
Történelem: Mongólia, tatárjárás.
Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások.
Biológia: távoli tájak élővilága, emberfajták.

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - ÁZSIA
A földrész részei: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, KözépÁzsia, Belső-Ázsia;
Tájak: Angara-ősföld, Arab-félsziget, Arab-ősföld, Bali, Csomolungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík (Dekkán-ősföld), Dél-kínai-hegyvidék (Kínai-ősföld), Fuji, Fülöp-szigetek, Góbi,
Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág,
Iráni-felföld, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreaifélsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Kuznyecki-medence, Mezopotámia, Nyugatszibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld;
Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Bering-szoros, Boszporusz, Brahmaputra, Eufrátesz, Holt-tenger,
Indus,Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Léna, Mekong, Ob, Perzsa-öböl (Arab-öböl), Sárga-folyó, Tigris;
Országok: Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország;
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Bombay, Calcutta, Cseljabinszk, Haifa, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jekatyerinburg, Jeruzsálem, Kanton, Kobe, Krasznojarszk, Kyoto, Manila,
Mekka, Novoszibirszk, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel AvivJaffa, Tokió, Újdelhi, Uszty-Ilimszk, Vlagyivosztok.
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3.2. KONTINENSÜNK FÖLDRAJZA - AUSZTRÁLIA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Ausztrália természetföldrajza

Világunk természeti és társadalmi-kulturális
A kontinens elhelyezkedése, nagyszerkezeti sokszínűségének felismertetése, ez ezekben
egysége, partvonala, felszíne és éghajlata, rejlő értékek megőrzése iránti felelősség
kialakítása. Nyitottság kialakítása más orszáill. vízrajza.
gok természeti és kulturális értékeinek megTársadalomföldrajz
ismerése iránt. Más kultúrák értékeinek tiszMeghatározó országai, ill. országcsoportjai telete. A Föld közeli és távoli országaival
kapcsolatos hírek, információk értelmezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
emberiséget érintő témák, események megismerése iránt. Egy választott térség / ország
megadott szempontok szerinti bemutatása
pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött információk alapján.
Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Ausztrália felfedezése, benépesítése.
Gyarmatosítás.
Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások.
Biológia: távoli tájak élővilága, Nemzeti Parkok

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AUSZTRÁLIA
Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztóhegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea;
Vízrajz: Murray;
Országok: Ausztrália, Új-Zéland;
Városok: Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington.
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3.3. KONTINENSEK FÖLDRAJZA - AFRIKA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Afrika természetföldrajza
A kontinens elhelyezkedése, kialakulása,
nagyszerkezeti egysége, partvonala, felszíne
és éghajlata, ill. vízrajza
Afrika regionális földrajza
Meghatározó országai, ill. országcsoportjai
A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti
és társadalmi tényezők értékelése; a
fejlettség
területi
különbségeinek
bemutatása, az okok feltárása, a gazdasági
fejlődést nehezítő tényezők elemzése.
Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi
adottságainak összehasonlítása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek
példái. A Dél–afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó tényezők bemutatása.

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Világunk természeti és társadalmi-kulturális
sokszínűségének felismertetése, ez ezekben
rejlő értékek megőrzése iránti felelősség
kialakítása. Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek megismerése iránt. Más kultúrák értékeinek tisztelete. A Föld közeli és távoli országaival
kapcsolatos hírek, információk értelmezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
emberiséget érintő témák, események megismerése iránt. Egy választott térség / ország
megadott szempontok szerinti bemutatása
pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött információk alapján.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ókori öntözéses kultúrák (Egyiptom,
Mezopotámia), világvallások, gyarmatosítás, földrajzi felfedezések.
Magyar Afrika-kutatók.
Biológia: járványok, fertőzések. Éhinség. Távoli tájak élővilága. Nemzeti Parkok.
Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások.
Kémia: egyiptomi és arab alkémia.

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AFRIKA
Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Afrikai-ősföld, Atlasz, Dél-afrikaimagasföld, Kanári-szigetek, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró (Kilimandzsárócsoport), Kongó-medence, Líbiai-sivatag, Madagaszkár, Namib-sivatag, Szahara, Szudán,
Teleki-vulkán; Száhel (öv);
Vízrajz: Csád-tó, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Kongó, Niger, Nílus, Szuezi-csatorna,
Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger; Asszuáni-gát (asszuáni Nagy-gát);
Országok: Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia,
Marokkó, Nigéria, Seychelle-szigetek, Tunézia;
Városok: Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria.
Dél-Afrikai Köztársaság, Nigéria jellemzése
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3.4. KONTINENSEK FÖLDRAJZA - AMERIKA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Amerika természetföldrajza
A kontinens kialakulása, elhelyezkedése,
nagyszerkezeti egysége, partvonala, felszíne
és éghajlata, ill. vízrajza.
Az
iker
kontinens.
Vulkánosság,
földrengések. Szent András törésvonal.
Az Amerikai Egyesült Államok szerepének
bemutatása a világgazdasági és pénzügyi
folyamatainak alakulásában.
Amerika gazdasági körzetei.
USA, Kanada, Mexikó, Brazília

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
Világunk természeti és társadalmi-kulturális
sokszínűségének felismertetése, ez ezekben
rejlő értékek megőrzése iránti felelősség
kialakítása.
Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek megismerése
iránt. Más kultúrák értékeinek tisztelete.
A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget érintő témák, események megismerése iránt.
Egy választott térség / ország megadott
szempontok szerinti bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból
gyűjtött információk alapján.

Latin–Amerika
gazdasági
fejlődését
befolyásoló
tényezők,
társadalmi–
történelmi adottságok bemutatása; a
fejlettség területi különbségei, a gazdasági
fejlődés gócpontjainak jellemzői.
A fejlődés ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; az országok világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján. Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és megnehezítő tényezők kiemelése.
Kapcsolódási pontok:
Történelem: nagy földrajzi felfedezések, az Amerikai Egyesült Államok megalakulása. Indián kultúra. Az USA szerepe a II. világháborúban. Kivándorlások. Hidegháborús korszak. Jelenkori történelem. Magyar tudósok Amerikában.
Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások.
Művészetek: távoli tájak népeinek kulturális értékei. Filmművészet.
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata.
Microsoft, Szilícium-völgy. Charles Simonyi.
Etika, idegen nyelv: más kultúrák értékeinek tisztelete, megismerése

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - AMERIKA

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika;
Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), Atacamasivatag, Bahama-szigetek, Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék,
Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Labrador-félsziget(Labrador),
Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Paraná-alföld, Popocatépetl, Préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy;
Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, La Plata, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagytavak
(Erie-, Felső-, Huron-, Michigan-, Ontario-tó), Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Paraná,
Szt. Lőrinc-folyó;
Országok: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Dominikai Köztársaság
(Dominika), Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela;
Városok: Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Houston,
Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro,
San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington.
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Tematikai egység
KERETTANTERVI
JAVASLAT

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET

4 óra

Az egyes kontinensek és hazánk aktuális természeti-társadalmigazdasági problémái. Példák gyűjtése a társadalmi-gazdasági élet
fejlesztéséről. A világgazdasági pólusok helye és szerepe.

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK AZ ÉVFOLYAM VÉGÉN

TOVÁBBHALADÁSI
FELTÉTELEK,
KÖVETELMÉNYEK AZ
ÉVFOLYAM VÉGÉN

 Önállóan tudja elemezni a kontinensek gazdasági és társadalmi adottságait. Természetföldrajzi tényeket, társadalmi-gazdasági adatokat bemutató tematikus térképek,
adatsorok és diagramok összehasonlító logikai elemzése.
Aktuális cikkek önálló feldolgozása egyes régiók, országok
problémáiról. Az egyes régiók világgazdasági szerepének
összehasonlítása. A régiók változó szerepének jelentőségének magyarázata, az okok feltárása.
 A tanuló legyen képes bemutatni az eltérő társadalmigazdasági fejlettségű területeket Európában és hazánkban, és tudja jellemezni a világ legjelentősebb országait,
ország-csoportjait és a világban elfoglalt helyüket.
 Legyen képes a kontinensek jellemzésére és tudja elemezni
hazánk földrajzi helyzetét, természeti adottságait és a
medencejelleg érvényesülését, valamint legyen képes tematikus térképek összehasonlító elemzésével, kontinensek, országok, régiók gazdasági különbségeinek feltárására.
 Tudja elemezni hazánk időjárását, éghajlatát, vízrendszerét ábrák segítségével.
 Topográfiai követelmények

Eurázsia, Európa természeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-,
Mezo- és Új-Európa tájai, az éghajlat és növényzet, ill. a talajok
összefüggése Európában, az európai „kék-banán”, római szerzőTOVÁBBHALADÁSHOZ dések, az EU bővülési folyamata és intézményei, ill. döntési mechanizmusa, az EU versenytársai a világgazdaságban; középKÖTELEZŐ
európai földrajzi helyzetünk, medencejelleg, „távvezérelt” éghajFOGALMAK*
latunk, centripetális vízhálózatunk, természeti erőforrásaink,
gazdasági-statisztikai régióink; kontinensek nagyszerkezeti egységei, felszíne és éghajlata, ill. vízrajza, kontinensek meghatározó országai, ill. országcsoportjai.
(* A listába rendezett fogalmak a korábbi évfolyamoknál már szerepeltek.)
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. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 31 óra
Heti óraszám: 1 óra

A választott Kerettanterv szabadon tervezhető óraszámából +1 órát hozzárendelve a 12.
évfolyam tantervéhez, lehetőségünk nyílik a földrajz tanításának elnyújtására.
A tananyagtartalmak nem új elemek, korábban más kontextusban már előfordultak.
A topográfiai gyakorlatokra és a feladatmegoldásokra biztosított időkerettel a tanév közbeni
időhiányt kompenzáljuk.

12. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.
4.
5.

A tanulók teljesítményének mérése (próba érettségivel)
Európai Unió
Globális környezeti problémák
A magyarsághoz kötődő világörökségi helyszínek
Tájékozódás a földrajzi térben és időben
5.1. Számolási feladatok
5.2. Topográfiai gyakorlatok

Összesen
* Szabadon tervezhető óraszám terhére, tananyagok beemelése nélkül.
Tematikai egység

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

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

10 óra

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az okokozati összefüggések feltárásának képességét.

CÉLOK

A földrajz tanulmányok lezárásaként és a középszintű érettségire történő felkészülés részeként is javasolt egy próba érettségi lebonyolítása, a tényleges érettségi vizsga lebonyolítási rendjének megfelelően
(feladatsor, rendelkezésre álló idő, segédeszköz, értékelés).
A vizsgahelyzettel való szembesülés, a körülmények megismerése, a
tudásszint ilyen formában való felmérése nagyban hozzájárul a tanulók bizonytalanságának, feszültségének oldásában és a majdani vizsga
sikerességéhez.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

5 óra
2. AZ EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető
elemei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági
jellemzői.

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Az Európai Unió kialakulása.
A területi fejlettség különbség jellemzői, az
Az
együttműködés
kialakulását
és eltérő gazdasági fejlettség okainak feltárása;
elmélyítését segítő tényezők, az ágazati és a regionális politika lényegének megértése.
regionális együttműködés területei és
konkrét példáinak megnevezése.
Az Európai Unió mint gazdasági erőtér
elhelyezése a világgazdaságban.
A területi fejlettség különbség jellemzői.
(kék banán)
Németország, Franciaország, a Benelux államok és az Egyesült Királyság gazdaságának
szerepe az Európai Unió gazdaságában.
Az Unió felépítése, szervei, székhelyei.
Alapjogok.
Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Európa a 20. század második felében, az
Európai Unió kialakulása, Szovjetunió, szocializmus.
Tematikai egység
5 óra
3. GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Üvegházhatás – globális felmelegedés –
klímaváltozás
Ózon réteg elvékonyodása
Savas eső

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások
A környezet- és a természetvédelem feladatai. Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a regionális és nemzetközi
összefogás példái a környezet védelme és a
fenntarthatóság eléréséért.

Kapcsolódási pontok:
Kémia: levegő összetétele, állandó-változó-erősen változó gázok; üvegházhatás, ÜHG (CO2,
CH4); Ózon keletkezése, tulajdonságai, bomlása. A kén tulajdonságai, felhasználása. Égése. Szmogok típusai. Savas eső hatása.
Biológia: zuzmók, mint indikátor növények, globális felmelegedés következményei
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Tematikai egység

4. VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZINEK

Magyarországi világörökségi helyszínek ismerete
Tematikai egység
5. TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Ismeretek
(tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

1 óra
10 óra

Fejlesztési követelmények
módszertani ajánlások

Ismerje a földrajzi fokhálózat jellemzőit.
Földrajzi helymeghatározás Tudjon tájékozódni, helymeghatározást végezni földgömbön és térképen.
A topográfiai fogalmakkal kapcsolatban elvárható tevékenységek:
 a tanuló tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos
földrajzi helyzetüket, fekvésüket;
 tudja megmutatni azokat különböző térképeken (falitérTopográfiai gyakorlatok
képen, atlaszban);
 tudja felismerni és megnevezni azokat kontúrtérképen;
 kapcsoljon földrajzi-környezeti tartalmakat az egyes topográfiai fogalmakhoz
Alkalmazza a térkép jelei, színei és számai által közölt információkat. Legyen képes távolságot mérni és meghatározni
egyenes és görbe vonal mentén különböző eszközök segítségével. Tudja leolvasni a tényleges magasságot, kiszámítani a
Tájékozódás a térképen,
viszonylagos magasságot térképek alapján.
térképpel
Tudjon tájékozódni, helymeghatározást végezni földgömbön
és térképen. Használja ismeretszerzésre a különböző méretarányú és tartalmú térképeket.
Alkalmazza az alapvető átváltásokat:
15 hosszúsági fok = 1 óra időkülönbség = 1 időzóna
Tájékozódás az időben
1 hosszúsági fok = 4 perc időkülönbség
Tudja kiszámítani a helyi és a zónaidőt.
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KÖVETELMÉNYEK A 12. ÉVFOLYAM VÉGÉN
A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított
földrajzi (általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint
gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós
képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető
adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről.
Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a
leolvasott adatok értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és a
Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló
törvényszerűségeket.
Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket
felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi
elhelyezkedését.
Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes
geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit.
Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más
szférákra is kiterjedhet.
Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló
összefüggések és törvényszerűségek értelmezésére.
Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek
felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmigazdasági folyamatokkal kapcsolatosan.
Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és
integrációkat a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják
értelmezni a világgazdaságban betöltött szerepüket.
Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve
országok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok
jelentőségének időbeli változásait.
Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék
ellentmondásait.
Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmigazdasági hatásait.
Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a
gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait.
Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a
környezető országokkal kialakult regionális együttműködések szerepét
Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban.
Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok
környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények
elvének érvényesülését. Ismerjék az egész Földünket érintő globális
társadalmi és gazdasági problémákat.
Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve
gazdálkodás fontossága mellett.
Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák
mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit.
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Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi
megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.
Legyenek
képesek
különböző
nyomtatott
és
elektronikus
információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére és
feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek
kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket.
Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően
megfogalmazni, logikusan érvelni.
Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása
során a mindennapi életben.
Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzikörnyezeti tartalmú feladatok megoldásakor.
Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan
gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket.
Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak
tanulása során, illetve a mindennapi életben.
Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve
az azt megjelenítő különböző térképeken. Ismerjék a tananyagban
meghatározott topográfiai fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat.

48

FÖLDRAJZ
TANTERVI SEGÉDLET AZ ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSHEZ
AJÁNLOTT FŐ KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI TERÜLETEK
Ezzel a felkészítéssel rendszerezhetjük a vizsga követelményeit, ezáltal azt könnyebben teljesíthetik még azok a
tanulók is, akik 11. évfolyamon kezdték meg esti gimnáziumi tanulmányaikat.
A következő földrajzi-környezeti kompetenciák kialakítását és elmélyítését tartjuk szükségesnek:
 földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók különböző céloknak megfelelő kiválasztása és az információk feldolgozása, értelmezése.
 földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmigazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében.
 különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése.
 körvonalas (kontúr)térképi feladatok megoldása.
 földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése.
 földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, szóbeli és írásbeli
témakifejtések során.
 egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése.
 az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő összetett feladatok megoldása.
 szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

A térképi ábrázolás. 
A térkép fajtái és alkalmazásuk lehetőségei.
Térképolvasási gyakor
latok.


Térképpel kapcsolatos

Példák gyűjtése különböző méretarányú térképek felhasználási lehetőségeire.
Példák gyűjtése különböző célból készült térképekre, ábrázolási módjuk
összehasonlítása.Különböző térképi kivágatok (földrajzi, tematikus stb.) információtartalmának olvasása, értelmezése.
Egyszerű helymeghatározási, mérési és számolási feladatok végzése.
Metszet készítése szintvonalas térkép alapján.
Logikai térképolvasási feladatok gyakorlása (a felkészülés során az egyes
témakörökhöz folyamatosan kapcsolandók).
logikai feladatmegol Különböző számítási feladatok (terület, távolság, magasságkülönbség)
dások.
gyakorlása.
Térképhasználati gya A térképpel a valóságban való eligazodással kapcsolatos feladatok megoldása.
korlatok.
A légi- és az űrfelvéte Légi- és űrfelvételek azonosítása térképvázlattal, térképpel, térképi informácilek felhasználásának ókkal.
lehetőségei.
 Példák gyűjtése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításával kapcsolatban.
A Naprendszer felépí Adatgyűjtés a csillagászat történetéből, a különféle világképek összevetése.
tése és annak földi
 Példák gyűjtése a naptevékenységek földi hatásaira.Kiselőadás az üstökösök
következményei.
jellemzőiről.
 Adatok, adatsorok összevetése, elemzése a bolygótípusok összehasonlításához, a hasonlóságok és a különbségek megállapításához.
 A Hold és a Föld fizikai jellemzőinek összehasonlítása.
A Naprendszer tagjai A nap- és holdfogyatkozások bemutatása megfigyelési tapasztalatok és ábrák
nak jellemzése.
alapján.
 Magyarázórajz készítése a fogyatkozások és a holdfázisok kialakulásáról.
 Az Internet és a CD-ROM-ok információforrásként való felhasználása. A
témakörhöz kapcsolódó friss hírek, információk értelmezése.
 A látszólagos és a valós mozgás értelmezése, összevetése a tapasztalatokkal.
 A keringéssel és a forgással kapcsolatos ábrák értelmezése, összefüggések,
következtetések levonása azokból. A keringés és a forgás folyamatának, neveA Föld és mozgásai.
zetes időpontjainak és helyzeteinek modellezése.
 A Nap delelési magasságának kiszámításához kapcsolódó feladatok megoldása.
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9.
10.

11.

Az időszámítás elvei és

gyakorlata.

Időszámítással kapcso
latos feladatmegoldá
sok.


A földtörténeti időszámítás.



12.

13.

14.

15.

A földtörténet fő ese
ményei által létreho
zott képződmények.




A Föld és a kőzetburok
szerkezete.

A kőzetlemezek.


A
kőzetlemez
mozgások okai, típu
sai, következményei.



A vulkánosság és a
földrengés.







16.

A hegységképződés.





17.

18.

19.

A leggyakoribb ásvá
nyok, kőzetek keletke
zése és tulajdonságaik.
A hasznosítható ásványi nyersanyagok.

Kőzetfelismerési gya
korlatok.


A Föld nagyszerkezeti

egységei, és eltérő
szerepük a földrajzi

folyamatokban, jelen
ségekben.


Az időszámítás elvének magyarázata és bemutatása.
A naptárkészítés elvének bemutatása.
Tanulói kiselőadás a naptártípusokról.
Helyi idővel és zónaidővel kapcsolatos számítási feladatok megoldása.
A dátumválasztó vonal sajátosságainak alkalmazása feladatok megoldása
során.
Kiselőadás a földtörténeti kormeghatározás elveiről.
A földtörténet és a történelmi események időtartambeli különbségeinek
érzékeltetése.
Eligazodás a földtörténet nagy időegységeiben (idő, időszak, kor) földtörténeti
táblázat felhasználásával.
Eligazodás a földtörténet időegységeinek eseményeiben folyamatábrák
felhasználásával.
A földtörténeti folyamatok, események időrendbe állítása példák alapján.
Példák gyűjtése térkép segítségével az egyes idők és időszakok különböző
képződményeire.
Az őskontinensek mozgásainak bemutatása tematikus térképek, folyamatábrák segítségével.
Egyszerű vázlatrajz készítése a Föld és a kőzetburok szerkezetéről.
A Föld belső fizikai jellemzőinek bemutatása adatsorok, ábrák segítségével.
A földmágnességnek a tájékozódásban való gyakorlati jelentőségének
bemutatása.
A gyakorlati példák felsorolása a geotermikus gradiens gazdasági jelentőségére.
A kőzetlemezek felépítésének bemutatása rajzokon.
A nagy kőzetlemezek megnevezése és csoportosítása térkép segítségével.
Egyszerű vázlatrajzok készítése a kőzetlemezek mozgástípusairól.
Kőzetlemez-mozgásokkal kapcsolatos ábrák értelmezése.
A lemezmozgások típusainak és következményeinek összehasonlítása.
A kőzetlemez-mozgások, a vulkánosság és a földrengés összefüggéseink
bemutatása folyamatábrák segítségével.
A vulkán-típusok jellemzése, előfordulásuk leolvasása a térképről.
A vulkánosság és az ércképződés kapcsolatának bemutatása ábra segítségével,
földrajzi előfordulásaik megnevezése.
Példák felsorolása a vulkánosság és a vulkáni utóműködés jelentőségére és
gazdasági hasznosítására.
Kiselőadás a földrengés méréséről és a kísérőjelenségekről.
A témához kapcsolódó aktuális hírek értelmezése.
A hegységképződési folyamat szakaszainak rajzos ábrázolása és elemzése.
Képi információk (pl. videofilm, számítógépes modellek) felhasználása a
hegységképződés folyamatával kapcsolatban.
A kőzetlemez-mozgás típusok és a hegységképződés kapcsolatának bemutatása konkrét példákon.
A gyűrt- és a röghegségek formakincsének összehasonlítása képek, ábrák,
modellek és leírások alapján.
A hegységek csoportosítása szerkezetük, magasságuk és formakincsük szerint.
A témához kapcsolódó kontúrtérképes feladatok megoldása a követelményben
felsorolt névanyag felhasználásával.
A kőzetek anyagainak körforgását bizonyító ábra elemzése.
A kéregszerkezet és az ásványkincsek előfordulása közötti kapcsolat bizonyítása tematikus térkép segítségével.Az ásványok és a kőzetek felhasználási lehetőségeinek bemutatása példák alapján.Az ásványok és a kőzetek előfordulásával kapcsolatos kontúrtérképes feladatok megoldása.
Ásványok és kőzetek felismerése, jellemzése.
Ásványok és kőzetek csoportosítása keletkezésük szerint.
Kőzetek egyszerű vizsgálata.
A nagyszerkezetei egységek felismerése tematikus térképeken, elhelyezésük
kontúrtérképen.
A nagyszerkezeti egységek típusainak és formáinak felismerése, valamint
jellemzése képek, ábrák alapján.
A nagyszerkezeti egységek földtörténeti átalakulásának bemutatása példákon.
A névanyagban szereplő példák csoportosítása a nagyszerkezeti egységekhez
való tartozásuk alapján.
Az egyes nagyszerkezeti egységek gazdasági jelentőségének bemutatása.
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20.

21.

22.



A Földfelszín formáló
dása a belső és a külső
erők munkája során.



A kőzetburokkal kapcsolatos folyamatok és
összefüggések.



A légkör anyaga és

szerkezete.



23.

A levegő felmelegedése és kapcsolata  a

társadalmi-gazdasági
élettel.




24.

25.

26.

27.

A légnyomás és a szél.

Hatásuk a mindennapi

életre.






Az általános légkörzés.

A szélrendszerek.


A csapadékképződés

folyamata és a csapa
dékfajták.
A csapadék kapcsolata

a mindennapi élettel.

Az időjárás és az
éghajlat.









28.


A világtenger jellemzői, hasznosítása. 



A felszínformák felismerése képeken, ábrákon, modelleken.
Példák gyűjtése az egyes földrajzi övezetekben jellemző felszínformálódásra.
Példák bemutatása a felszínformákra a kontinensek és hazánk területéről
térképek, térképvázlatok felhasználásával.
Felszínformák modellezése terepasztalon.
Tájleírás készítése különböző felszínformájú tájakról képi információk alapján.
Az ismeretek rendszerezését, az összefüggések bizonyítását igénylő feladatok
megoldása.
Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és kontúrtérképes feladatok megoldása.
Képi információk (pl. videofilm, diakép, CD-ROM, Internet) elemzése.
A légkör anyagi összetételét és annak változását bemutató adatsorok
összehasonlító elemzése.
A légkör szerkezeti felépítését bemutató ábra elemzése.
A légszennyezés és következményeinek bemutatása szemelvények segítségével.
Kiselőadás az ózonréteg kialakulásáról, veszélyeztetettségéről és annak földi
következményeiről.
Vázlatrajz készítése a levegő felmelegedéséről, az azt módosító tényezőkről, az
üvegházhatásról és a levegő lehűléséről.
Középhőmérséklet- és hőingadozás bemutatására számítási feladatok végzése.
Hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása.
Hőmérsékleti térképek összehasonlító elemzése.
A hőmérséklet gazdaságot befolyásoló szerepével kapcsolatos tematikus
térképek (pl. napfénytartam, hőösszeg, tenyészidőszak) elemzése.
A hőmérséklet, a légnyomás és a szél összefüggéseinek bizonyítása.
A ciklon és az anticiklon, valamint a hideg- és a melegfront kialakulásának
rajzos magyarázata, az időjárás alakításában betöltött szerepük bemutatása.
Izobártérképek összehasonlító elemzése.
Légnyomásadatok grafikus ábrázolása.
Légnyomás- és széltérképek összehasonlító elemzése.
Kiselőadás a nevezetes helyi szelekről és hatásaikról.
Információ gyűjtése a szél okozta károkról.
A szél által kialakított formák felismerése képeken, ábrákon.
Az általános légkörzés rendszerének bemutatása egyszerű ábra rajzolásával.
Az állandó szélrendszerek jellemzőinek összehasonlítása.
A mérsékelt és a forró övezeti monszunszél kialakulásának és következményének magyarázata ábra alapján.
Magyarázó rajz készítése a monszun szélrendszerekről.
A felhő- és a csapadékképződés folyamatának bemutatása ábrák segítségével.
Kiselőadás a felhőtípusokról és azok időjárással való kapcsolatairól.
Csapadékadatok grafikus ábrázolása, csapadéktérképek összehasonlító
elemzése.
A vízgőztartalommal kapcsolatos számítási feladatok megoldása.
Példák gyűjtése a csapadék és a mezőgazdasági termelés összefüggéseire, a
csapadék felszínformáló hatásaira.
Éghajlattal kapcsolatos térképek összehasonlító elemzése.
Éghajlati diagram szerkesztése adatok alapján.
Légköri képződmények felismerése időjárási térképeken és műholdfelvételeken.
Időjárási-térkép elemzése.Időjárás-jelentés értelmezése, egyszerű prognózis
készítése.Az időjárás-jelentés és az előrejelzés gazdasági jelentőségének bizonyítása.Példák gyűjtése a társadalmi eredetű éghajlatváltozások okaira és
következményeire.
A sótartalom változásainak bemutatása egy hosszúsági kör mentén a
befolyásoló tényezőkkel összefüggésben.
A tengeráramlási rendszerek kialakulásának magyarázata térképvázlat
segítségével. A légkörzési és a vízkörzési rendszer kapcsolatának bemutatása.
A tengeráramlások éghajlat-módosító hatásának bizonyítása tematikus
térképek és éghajlati diagramok alapján.
A tengerjárás kialakulásának magyarázata folyamatábra segítségével.
Példák gyűjtése a tengerjárás természeti és társadalmi-gazdasági következményeire.A tenger által kialakított felszínformák felismerése képeken, ábrákon.
A világtenger gazdasági hasznosítási lehetőségeinek bemutatása példák
alapján.
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29.


A felszíni vizek és kapcsolatuk a társadalmigazdasági élettel.





30.

31.

32.

A felszín alatti vizek és
kapcsolatuk a társa
dalmi gazdasági élet
tel.





A komplex vízgazdálkodás. A vízvédelem.



A talaj és jelentősége

az élelmiszertermelésben.

A talaj veszélyeztetett
sége.



33.

34.

35.

36.

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


A légkör és a víz földrajzával kapcsolatos

számítási feladatok.


Az egyes geoszférákkal
kapcsolatos környezeti

problémák kapcsolatai.

A szoláris és a valós

éghajlati övezetek.
A vízszintes földrajzi

övezetesség.



37.

A forró övezet földrajzi
jellemzése, környezeti
problémái.





A tóképződés típusainak bemutatása konkrét példákon.
A tópusztulás szakaszainak felismerése képeken, ábrákon.Vita a mesterséges
tavak kialakításának környezeti következményeiről.
Vízállás-jelentés értelmezése.A folyó munkavégző képességének bemutatása a
földrajzi fekvéssel, a domborzattal és az éghajlattal való összefüggésben példák, ábrák és képek segítségével.A folyók által kialakított felszínformák felismerése képeken, ábrákon.
Egyszerű vízhozam-számítási feladatok megoldása.
A felszíni vizek gazdasági hasznosítási lehetőségeinek bemutatása példák
alapján.
Kontúrtérképes feladatok megoldása a vízrajzi névanyag felhasználásával.
A felszín alatti vizek különböző szempontú rendszerezése és jellemzése. A
felszín alatti vizek kialakulása és a földtani szerkezet, a kőzetminőség összefüggésének bemutatása.
Karsztformák felismerése és megnevezése képeken, ábrákon, metszetrajzon.
Egyszerű metszetrajz készítése a karsztformák bemutatására.
A környezeti tényezők és a karsztosodás kapcsolatának igazolása.
Példák gyűjtése a felszín alatti vizek hasznosításáról.
Szemelvények, adatok, aktualitás hírek értelmezése a témához kapcsolódóan.
Az árvíz- és a belvízvédelem feladatainak bemutatása hazai példákon.
Az emberi tevékenységek hatásának bemutatása a felszíni és felszín alatti vizek
minőségére.
A vízvédelem és a vízzel való takarékosság szükségességének bizonyítása
szemelvények, adatok, diagramok alapján.
Vita a vízerőművek építésének előnyeiről és hátrányairól.
Példák gyűjtése a vízrendszerekbe való emberi beavatkozás hatásaira.
Az éghajlat talajképződésben való meghatározó szerepének bizonyítása.
A talajtípusok területi elhelyezkedésének bemutatása tematikus térkép
alapján, a zonális és azonális talajok megkülönböztetése.
A különböző talajtípusok szerkezetének jellemzése talajszelvény segítségével.
A talaj gazdasági jelentőségének bizonyítása.
A talajpusztulás előidézőinek és a talajvédelem módjainak bemutatása konkrét
példákon.
A levegő-, a víz- és a talajburok összefüggésrendszerének bizonyítása ábrák
segítségével.Az ismeretek rendszerezését, az összefüggések bizonyítását igénylő
feladatok megoldása.Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és kontúrtérképes
feladatok megoldása.
Képi információk (videofilm, diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok
elemzése.Időjárás-jelentés, időjárási térkép értelmezése.
Tematikus térképek logikai olvasása.
A levegő felmelegedésével és lehűlésével, a vízgőztartalom változásával, a
vízhozammal kapcsolatos számítási feladatok megoldása.
Diagramok szerkesztése adatokból.
Klímadiagramok felismerése és összehasonlító elemzése.
Aktualitás események, hírek megvitatása a levegő-, a víz- és a talajburok
környezeti problémáiról.A geoszférák közötti kapcsolatok bemutatása.
Képi információk (pl. videofilm, diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok
elemzése.A témához kapcsolódó szövegértési és szövegalkotási feladatok megoldása.
A szoláris éghajlati övezetek bemutatása egyszerű magyarázó ábrán.
A szoláris és a valós éghajlati övezetek elhelyezkedésének összevetése a
módosító tényezők bemutatásával.
A vízszintes földrajzi övezetesség rendszerének, elemei egymásra épülésének
értelmezése tematikus térkép vagy ábra alapján.
Éghajlati diagramok felismerése, összehasonlító elemzése.
A forró övezetben érvényesülő földrajzi-környezeti törvényszerűségek bemutatása.Az övezetet bemutató komplex szelvény elemzése.Az övezet és az övek/vidék
jellegzetességeinek felismerése és bizonyítása tematikus térképek, képek, szemelvények alapján.
Tájleírás készítése a forró övezet tipikus tájairól.
A forró övezetben jellemző életmódok bemutatása.
A forró övezeti gazdálkodás jellegzetes módjainak és termékeinek bemutatása.
Kiselőadás az övezet környezeti problémáiról és azok megoldási lehetőségeiről.
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38.

39.

40.

A mérsékelt övezet,
valamint a meleg- és a
hideg mérsékelt öv
földrajzi
jellemzése,
környezeti problémái.





A mérsékelt övezet
valódi mérsékelt övé
nek földrajzi jellemzése, környezeti problé
mái.






A hideg övezet földrajzi jellemzése, környezeti problémái.







41.

A vízszintes és a függő
leges
övezetesség

kapcsolata.



42.


Az általános természetföldrajzi ismeretek

összefoglalása.




43.

Kontinensek és konti
nensrészek jellemzé
sének módszerei és
szempontjai.




44.

45.

Országcsoportok
és

országok jellemzésének és összehasonlításának szempontjai. 

Éghajlati diagramok felismerése, összehasonlító elemzése.
A mérsékelt övezetben érvényesülő földrajzi-környezeti törvényszerűségek
bemutatása.Az övezet és az övek/területek jellegzetességeinek felismerése és
bemutatása térképek, képek, szemelvények alapján. A mediterrán és a mérsékelt
övezeti monszuntáj összehasonlítása.Tájleírás készítése a mérsékelt övezet tipikus tájairól.A mérsékelt övezetben jellemző életmódok bemutatása.
A gazdálkodás jellegzetes módjainak bemutatása, terméklista összeállítása.
Kiselőadás az övek környezeti problémáiról és azok megoldási lehetőségeiről.
Az övben érvényesülő törvényszerűségek bemutatása.
Éghajlati diagramok felismerése és összehasonlító elemzése.
A kontinentalitás Ny-K-i változásának bizonyítása Eurázsiában diagramok,
keresztmetszeti ábrák összehasonlításával.
Az öv egyes területi jellegzetességeinek felismerése és bizonyítása tematikus
térképek, képek, szemelvények alapján.
Tájleírás és az életmód bemutatása a tipikus tájakról.
A gazdálkodás övben jellegzetes módjainak bemutatása.
Az övre jellemző termékek listájának összeállítása.
Kiselőadás az öv környezeti problémáiról, a lehetséges megoldásokról.
Magyarázó rajz készítése a nappalok és az éjszakák időtartamának a földrajzi
szélességtől függő változásáról.
Éghajlati diagramok felismerése, összehasonlító elemzése.
A hideg övezetben érvényesülő földrajzi-környezeti törvényszerűségek bemutatása.Az övezet és övei jellegzetességeinek felismerése és bizonyítása tematikus
térképek, képek, szemelvények alapján.
Tájleírás készítése a hideg övezet tipikus tájairól.
A hideg övezetben jellemző életmódok bemutatása.
A hideg övezeti gazdálkodás jellegzetes módjainak és termékeinek bemutatása.
Kiselőadás a gazdálkodás kiterjesztésének várható környezeti következményeiről
és azok megoldási lehetőségeiről.
A vízszintes és a függőleges övezetesség rendszerének összehasonlítása.
A forró és a mérsékelt övezet függőleges övezetességének összevetése keresztmetszeti ábrák segítségével.
A függőleges övezetességet bemutató keresztmetszeti rajz készítése.
A függőleges övezetességgel kapcsolatos képek, ábrák, szövegek elemzése,
értelmezése.
A vízszintes és a függőleges övezetességgel összefüggő növénytermesztés
összehasonlítása.
A kőzetburok, a levegő-, a víz- és a talajburok összefüggés-rendszerének
bizonyítása ábrák segítségével.
Az ismeretek rendszerezését, az összefüggések bizonyítását igénylő feladatok
megoldása.
Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és kontúrtérképes feladatok megoldása.
Képi információk (pl. videofilm, diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok
elemzése.
Az ismeretek és képességek ellenőrzésére alkalmas feladatsorok megoldása.
A kontinensek és tájaik természetföldrajzi jellemzése, hasonlóságok és különbségek kiemelése.
Tematikus térképek, képek elemzése.
Társadalmi, gazdasági adottságaik összehasonlító értékelése tematikus
térképek, adatsorok alapján.
A környezeti állapot összehasonlítása tematikus térképek, szemelvények,
aktualitások alapján.
Kontúrtérképes feladatok megoldása.
Országcsoportok és országok természetföldrajzi jellemzése, hasonlóságok és
különbségek kiemelése.
Társadalmi, gazdasági adottságaik összehasonlító értékelése tematikus
térképek, adatsorok és képek alapján.
A környezeti állapot összehasonlítása tematikus térképek, szemelvények, aktuális
hírek alapján.
Kontúrtérképes feladatok megoldása.


A gazdasági helyzet  A GDP, a GNP és az életminőségre vonatkozó adatok gyűjtése, összehasonlítása,
értékelésére alkalmas
mutatók,
jellemszá- ábrázolása.
 Történeti változások, tendenciák megfogalmazása az adatok összevetésével.
mok.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Afrika tájanként eltérő természeti erőforrásainak és gazdasági életének
értékelése tematikus térképek alapján.
 Afrika tipikus tájainak és lakói életmódjának bemutatása képelemzéssel.
Afrika tipikus tájainak
 Az afrikai földrajzi övezetesség bemutatása képek, leírások és tematikus
földrajzi és gazdasági
térképek segítségével.
jellemzői.
 Vita a társadalmi-gazdasági elmaradottság okairól és megoldási lehetőségeiről.
 Afrika domborzati, vízrajzi topográfiai fogalmainak, gazdasági központjainak
leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Ausztrália gazdasági
 Az ausztráliai természeti adottságok összefüggéseinek bemutatása tematikus
életének kialakulása,
térképek segítségével, az összefüggéseket érzékeltető vázlat készítése.
és szerepe a világgaz
Ausztrália világgazdasági szerepének értékelése statisztikai adatok alapján.
daságban.
 Észak- és Dél-Amerika tipikus tájainak bemutatása ábra- és képelemzés alapján.
 A dél-amerikai és az afrikai földrajzi övezetesség összehasonlítása ábrák és
Amerika
általános
leírások alapján.
természetföldrajzi
 Tematikus térképelemzés Észak-, Közép- és Dél-Amerika természeti adottságaiképe, kialakulásának nak, erőforrásainak bemutatására.
értelmezése.
 Amerika domborzati és vízrajzi topográfiai fogalmainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
 A kontinens gazdasági szerkezetének, a világgazdaságban elfoglalt helyének
Amerika
általános bemutatása diagram- és adatelemzéssel.
társadalomföldrajzi,  Ábra vagy vázlat készítése a népesség városokba áramlása okainak bemutatáságazdasági képe, szere- ra.
pe a világban.
 Amerika gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.

Az Amerikai Egyesült Az USA gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Államok szerepe  a Összehasonlító adat- és ábraelemzés (az USA világgazdaságban elfoglalt
világgazdaságban.
Az USA nagy gazdasági helye, a nagy gazdasági körzetek fejlődésének tendenciái).
 Az USA mezőgazdasága övezetességének és az egyes gazdasági körzetek
körzeteinek fejlődése. jellemzőinek bemutatása tematikus térképelemzéssel.
 Mexikó társadalmi-gazdasági élete jellemzőinek bemutatása tematikus
térképek, adatok felhasználásával.
Mexikó és Brazília  A fejlődő országok városiasodásának jellemzése ábraelemzéssel és cikkfeldolföldrajzi jellemzői.
gozással.
 Brazília területi gazdasági különbségeinek bemutatása vázlatkészítéssel.
 Ázsia geológiai szerkezetének és az ásványkincs-előfordulások kapcsolatának
Ázsia általános termébemutatása földtani térkép elemzésével.
szetföldrajzi jellemzői,
 Az ázsiai földrajzi övezetesség bizonyítása tematikus térképelemzéssel.
azok okai és következ Ázsia domborzati, vízrajzi topográfiai fogalmainak leolvasása a térképről,
ményei.
bejelölésük kontúrtérképbe.
 A vallás szerepének bemutatása szövegfeldolgozással.
 A népességrobbanás, a népességszám-prognózisok elemzése statisztikai
Ázsia
általános
adatok segítségével.
társadalomföldrajzi  Az ázsiai élelmezési problémák okainak és következményeinek bemutatása
jellemzői, azok okai és
forrás- és ábraelemzéssel.
következményei.
 Ázsia gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Ázsia tipikus tájainak
jellemzői és szerepük Ábra- és képelemzés Ázsia tipikus tájainak jellemzésére.
a társadalmi-gazdasági
 Séma készítése a tipikus tájak jellegzetességeinek bemutatására.
életben.
 Adatsorok elemzése (pl. népesedési folyamat és élelmezési gondok).
A
természetföldrajzi
 Képfelismerés India földrajzi jellemzőivel kapcsolatban.
környezet és a társa A külföldi tőke szerepének bemutatása India társadalmi-gazdasági életében
dalmi
hagyományok forrásfeldolgozás alapján.
szerepe India földrajzi
 Vázlatkészítés a társadalmi-gazdasági összefüggések érzékeltetésére.
jellemzőinek kialakulá India gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérsában.
képbe.
 Az ország világgazdasági jelentőségének bemutatása adatok, diagramok és
A
társadalmi- szöveges források alapján.
gazdasági
fejlődés
 A kínai társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásainak bemutatása
feltételei, útja és kö- szöveges források alapján.
vetkezményei Kínában.
 Kína gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
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57.

58.

59.


Japán szerepe a világ
és a térség társadalmi
gazdasági
fejlődésében. A gazdasági élet

fejlettségének okai.

A japán társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásainak bemutatása
szemelvény-feldolgozás alapján.
Érvek gyűjtése állítások bizonyítására (pl. a japán gazdaság szerepe a
világgazdaságban és a világkereskedelemben) különböző forrásokból.
Japán gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.

Délkelet-Ázsia iparoso
dott és iparosodó országainak
fejlődési

útja.

Nyugat-Ázsia és az
arab világ szerepe a

világ
társadalmigazdasági
életében,
országainak közös és

egyedi vonásai.

Információgyűjtés könyvtári, internetes forrásokból: a térség sajátos gazdasági
fejlődésének megismerése esetleírások alapján. Esszé készítése a témából.
Diagramok és adatsorok elemzése (a térség szerepe a világgazdaságban).

60.

Topográfiai gyakorla
tok a földrészekkel és
országaikkal kapcso
latban.


61.

Európa földjének kialakulási folyamata, ter
mészeti- és társadalmigazdasági
következményei.



62.

Európa általános természetföldrajzi képe.


63.

Európa általános társadalomföldrajzi képe. 



64.

Az Európai Unió föld
rajzi vonatkozásai. 



65.

66.

67.

Az Európai Unió és
Magyarország kapcsolatai.

Észak-Európa természetföldrajzi jellemzői

és

országainak társadalmi-gazdasági szerepe.


A kőolajgazdagság világgazdasági jelentőségének bemutatása adatok és
diagramok alapján.
Esetelemzések (a kőolaj szerepének bemutatása a térség országainak
gazdaságában és társadalmi életében).
A bizonyítás módszere (a térség geopolitikai fontossága).
Nyugat-Ázsia domborzati, vízrajzi topográfiai fogalmainak, gazdasági
központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Tényleges és viszonylagos földrajzi fekvés meghatározása világtérképen és a
kontinensek térképein.
Kontúrtérképen való bejelölések felismerése és megnevezése domborzati
térkép segítségével.Topográfiai fogalmak bejelölése kontúrtérképekbe.
Összefüggés bemutatása a geológiai szerkezet és az ásványkincselőfordulások, valamint a lemeztektonikai folyamatok és a kontinens területének változása között tematikus térképek információi alapján.
Európa kialakulási folyamatának bemutatása geológia és szerkezetmorfológiai
térképek segítségével.Európa szerkezeti, domborzati egységeinek felismerése
térképen, ábrán és képen.
A domborzati topográfiai fogalmak leolvasása térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Európában jellemző éghajlatok felismerése diagramok alapján, különbségeik
leolvasása, jellemzésük.
A különböző adottságú tájak természetföldrajzi jellemzőinek összehasonlítása.Európa vízrajzi topográfiai fogalmainak leolvasása térképről, bejelölésük
kontúrtérképbe.
Az európai gazdasági kapcsolatok értelmezése tematikus térképelemzéssel.Példák, esetek gyűjtése a médiából a vendégmunkások, a menekültek, a
bevándorlók befogadásából származó problémákra.
Tények és adatok gyűjtése az Európán belüli társadalmi-gazdasági fejlettségi
különbségekre.Európa országainak, fővárosainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Tematikus térképelemzés az integráción belüli gazdasági kapcsolatok
értelmezésére.
Ábraelemzés az integrálódási folyamat lényegének, az integráció fokainak
bemutatására.
Az unió működésének bemutatása CD-ROM információtartalma alapján.
Statisztikai adatok értelmezése az unióval kapcsolatban.
Az EU-n belüli területi fejlettségbeli különbségek leolvasása tematikus
térképekről.
Esszék készítése az EU mezőgazdasági, területfejlesztési, környezetgazdálkodási törekvéseiről.
Kiselőadások a szervezet és hazánk kapcsolatának különböző területeiről
szakcikkek, tanulmányok és internetes források felhasználásával.

Az ipar és a mezőgazdaság területi elhelyezkedésének bemutatása tematikus
térképek elemzése alapján.
Képfelismerés (Észak-Európa földrajzi jellegzetességei).
Adatok kikeresése az észak-európai országok világgazdaságban betöltött
szerepének bemutatására.
Észak-Európa gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük
kontúrtérképbe.
 Ábraelemzés a hagyományos iparvidékek telepítő tényezőivel kapcsolatban.
Szerkezetváltás Nyu Forráselemzés a 20. század második felében Nyugat-Európában lezajlott
gat-Európa gazdasá- gazdasági szerkezetváltásról és annak következményeiről.
gában.
 Nyugat-Európa gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük
kontúrtérképbe.
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68.

69.

70.

Az Egyesült Királyság

földrajzi
jellemzői,

gazdaságának változásai.
Franciaország földrajzi
jellemzése, szerepe az
Európai Unió gazdasá
gában.

Dél-Európa mediterrán

tájainak jellemző voná
sai.


71.

72.

73.
74.

Dél-Európa országai
nak fő gazdaságitársadalmi vonásai. 


Olaszország és Spanyolország gazdasági

életének bemutatása,
összehasonlítása. 
Horvátország, Szerbia

és Montenegró gazda
sági életének bemutatása, összehasonlítása.

Összefoglalás.


Forráselemzés az ipar területi átrendeződéséről.
Forráselemzés és ahhoz kapcsolódó vita a gazdasági szerkezetváltás sikeres és
kevésbé sikeres útjairól.
Internetes forráskeresés (az idegenforgalom szerepe az ország gazdasági
életében).
Adatsor elemzése (pl. Franciaország szerepe az EU élelmiszertermelésében).
A mediterrán tájak felismerése képek és leírások alapján.
A tipikus mediterrán táj jellemzése.
A Földközi-tenger jelentőségének bemutatása adatsorok, leírások, tematikus
térképek alapján.
Adatok gyűjtése Dél-Európa gazdasági megosztottságával kapcsolatban, és a
tényekből érvek megfogalmazása állítások alátámasztására.
Tematikus térképek összehasonlító elemzése (különböző természeti környezet, eltérő gazdasági-társadalmi következmények).
Terméklisták összeállítása (a mediterrán mezőgazdaság terményei).
Dél-Európa gazdasági és idegenforgalmi központjainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Ábra készítése az észak-olaszországi ipari háromszög gazdasági kapcsolatainak
bemutatására tematikus térképek információinak felhasználásával.
Kiselőadás a mediterrán táj, a történelmi és a kulturális örökség idegenforgalmi szerepének érzékeltetésére.
Összehasonlító adatelemzés (az idegenforgalom szerepe az országok gazdasági életében).
Nemzetiségi térkép elemzése.
Tematikus térképelemzés a gazdasági élet területi elrendeződésével kapcsolatban.
Az ismeretek rendszerezése, rendszerező vázlat készítése.
Különféle feladattípusokból összeállított feladatlap megoldása.
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12. évfolyam
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8-9.

10.

11

12.
13.
14.

15.

16.

Kelet-Európa természetföld Természetföldrajzi tematikus térképek elemzése.
rajzi jellemzői.
 Keresztszelvény készítése és azonosítása a térképpel.
 Az egykori Szovjetunió társadalmi-gazdasági jellemzőinek bemutatása
Kelet-Európa
közös
társadalomföldrajzi jellemzői. forrásmunkák felhasználásával. A kelet-európai országok gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.

Oroszország és Ukrajna gaz- Statisztikai adatok elemzése az országok világgazdasági jelentőségének
bemutatására.Tematikus térképek összehasonlító elemzése az oroszordálkodási problémáinak ter- szági iparvidékek földrajzi jellemzőiről.Tematikus térképelemzés Ukrajna
mészeti és társadalmi okai,
mezőgazdaságának bemutatására.Rendszerező ábra elemzése (pl. a
összefüggései.
Donyec-medence gazdaságának földrajzi összefüggései).
Esszé típusú feladatok megol Észak-, Dél-, Nyugat- és Kelet-Európával kapcsolatos rövid és hosszabb
dásának módszerei.
választ igénylő esszé típusú feladatok megoldása.
Közép-Európa természetföld Közép-Európai sík- és rögvidékei, magashegységei természeti adottságarajzi jellemzői.
inak összehasonlítása, összehasonlító ábrák készítése.
 Tematikus térképek összehasonlító elemzése (különböző természeti
Közép-Európa és országainak környezet, eltérő társadalmi-gazdasági következmények).
társadalmi-gazdasági bemu Közép-Európa sík- és rögvidékei, magashegységei társadalmi-gazdasági
tatása.
lehetőségeinek összehasonlítására (összehasonlító táblázat készítése).
 Németország komplex földrajzi jellemzése.
 Különböző műfajú forrásanyagok gyűjtése Németország világgazdasági
jelentőségéről.Esettanulmány a Ruhr-vidék gazdasági és környezeti átNémetország földrajzi képe. alakulásáról.Országon belüli fejlettségi különbségek bemutatása tematikus térképek összehasonlító elemzésével.
 Németország gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
 Ábraelemzés (a magashegységi környezet szerepe az országok gazdasáAusztria, Szlovénia és Szlová- gi életében).
kia
társadalmi-gazdasági
 Tematikus térképelemzés és képelemzés a különböző jellegű nagytájak
fejlődése.
természeti erőforrásainak összegyűjtése érdekében.
 Az országok eltérő gazdaságfejlődési útjának bemutatása vázlatban.
 Az országok összehasonlító földrajzi jellemzése.
 Az országok gazdasági teljesítményeinek összehasonlítása diagramok
Csehország, Lengyelország és elemzésével.
 Az országok különböző társadalmi-gazdasági fejlődési útjainak bemutaRománia közös, valamint tása.
eltérő földrajzi vonásai.
 Az országok gazdasági központjainak, magyar vonatkozású városainak
leolvasása térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
 Országok és városok tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésének
Topográfiai gyakorlatok – meghatározása.
Európa.
 Nagytájak, iparvidékek, országok és városok kontúrtérképen való
bejelölésének felismerése, megnevezése térkép alapján.
 Topográfiai fogalmak bejelölése kontúrtérképekbe.
A feleletválasztásos feladatok
 A feladattípus gyakorlása Európa földrajzával kapcsolatban.
megoldási technikái.
Az ábra- és képelemzési feladatok megoldási technikái. A feladattípus gyakorlása Európa földrajzával kapcsolatban.
 Rendszerező vázlat készítése Európa földrajzi jellemzőiről.
Európa földrajzának össze Különböző feladattípusokat tartalmazó összefoglaló feladatsor
foglalása.
megoldása.
 Földrajzi helyzet- és helymeghatározás földgömbön és különböző
méretarányú térképeken.
A Kárpát-medence mint ter
mészetföldrajzi egység. A Érvek gyűjtése a központi fekvés, valamint a tranzithelyzet előnyeiről és
hátrányairól.
medencejelleg következmé Domborzati és szerkezetmorfológiai térképek elemzése.
nyei.
 A medencejelleg bizonyítása tematikus térképek segítségével, lista
készítése azok előnyös és hátrányos következményeiről.
 Tematikus térképek (pl. nemzetiségi összetétel, magyarok a világban,
gazdasági fejlettség) elemzése.
A
Kárpát-medence
 Adatsorok (pl. nemzetiségi összetétel, gazdasági fejlettség) elemzése.
társadalomföldrajzi jellemzői.
 Internetes forráskeresés a határokon átnyúló eurorégiókról és a
regionális együttműködésekről a Kárpát-medencében.
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17.

Magyarország
földtani

adottságai, kialakulásuk és
gazdasági következményei.


18.

Magyarország
éghajlata,

vízrajza, élővilága és talajai.



19.



Magyarország népesség- és
településföldrajzi jellemzői.




20.

A magyar nemzetgazdaság

jellemző vonásai.

A gazdaság változó ágazati
szerkezete és területi átren
deződési folyamata.


21.


Az ipar szerepe a magyar

nemzetgazdaságban, szerkezetének változása.


22.
23.

24.

A magyarországi ipari terme
lés területi elrendeződése és
főbb termékei.

A természeti adottságok

szerepe hazánk mezőgazdaságában.


A magyar mezőgazdaság
területi jellemzői, azok okai

és következményei.



25.

26.

27.

28.

Magyarország közlekedéseés
külkereskedelme.


A magyarországi idegenfor
galom jellemzői és fő körzetei.


Topográfiai gyakorlatok –
Magyarország.


A földtörténeti fejlődés lemeztektonikai folyamatának bemutatása
ábraelemzéssel.
Tényleolvasás kortáblázatból. A Kárpát-medencebeli földtörténeti
folyamatok elhelyezése kortáblázatban.Földtörténeti képződmények
térképi elhelyezése.Kőzetek vagy fényképük rendszerezése előfordulásuk
és hasznosításuk szerint.Hazánk domborzati topográfiai fogalmainak
leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Az éghajlati jellemzők vázlatba rendezése (okok – jellemzők – következmények).Éghajlati tematikus térképek olvasása, tartalmuk közötti kapcsolatok észrevétetése.Éghajlati diagram elemzése.
Hazánk éghajlatának jellemzése adott szempontok alapján.
Tények leolvasása vízrajzi, talaj- és növényzeti térképről.
Aktuális hazai természetföldrajzi tények gyűjtése tömegkommunikációs
forrásokból, azok magyarázata.Bizonyítás szemelvény alapján (a vízszennyezés és az árvízvédelem helyi és regionális összefüggései).
Adatsorok és diagramok leolvasása és értelmezése (pl. népességszám,
természetes szaporodás, korfa).
Információszerzés képek, ábrák, tematikus térképek alapján.
Tematikus térkép és adatsor elemzése (pl. nemzetiségi összetétel,
népsűrűség területi különbségei).
Bizonyítás tények alapján (pl. a népességmozgások összefüggése a
gazdasági-politikai tényezőkkel, munkanélküliség).
Hazai településtípusok jellemzése képek, adatsorok térképvázlat
alapján.
Tények leolvasása, a közöttük lévő összefüggések megállapítása ábrák,
adatsorok alapján.
Nemzetgazdasággal kapcsolatos tematikus térkép elemzése.
Gazdasági mutatók összehasonlítása (a magyar gazdaság helye
Európában és a világban).
A magyar gazdaság Európában és a világban elfoglalt helyének
bemutatása gazdasági mutatók összehasonlításával.
Forrásfeldolgozás (a gazdaság területi és szerkezeti átalakulásának
eredményei, problémái; a termelés környezeti hatásai).
Az iparral kapcsolatos tematikus térképek elemzése.
Tények leolvasása ábrákról és adatsorokból, majd a közöttük lévő
összefüggések megállapítása.
Diagramok, adatsorok elemzése (az ipar szerkezetének változási
folyamata).
Esettanulmányok: az ipari parkok szerepe a térségek gazdasági
fejlődésében.
Terméklisták összeállítása (a magyar iparágak legfőbb termékei).
Rendszerező vázlat készítése a természeti adottságok és a mezőgazdaság kapcsolatáról (előnyös és hátrányos vonások).
Adatelemzés (az élelmiszergazdaság szerepe a magyar gazdaságban).
Tematikus térképek (pl. domborzati, éghajlati, talajadottságok,
termőhelyek, történelmi borvidékek) összehasonlító elemzése.
A termelés, a feldolgozás és a fogyasztás kapcsolatának bemutatása.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari hungarikumok listájának összeállítása.
Tények leolvasása tematikus térképekről, diagramokról, adatsorokból a
külkereskedelem áruszerkezetével kapcsolatban.
Összefüggések megállapítása tematikus térképek (külkereskedelmünk
iránya) összevetésével.
Aktuális hírek keresése és értelmezése az ország Európai Unióval való
kapcsolatáról.
Egy-egy idegenforgalmi körzet komplex jellemzése.
Kiselőadás a turizmus környezetre és a szolgáltatás egyéb ágaira
gyakorolt hatásairól.Idegenforgalmi programajánlatok összeállítása
különböző szempontok figyelembevételével.
Idegenforgalmi körzetek elhelyezése kontúrtérképen.
Tájak és vízrajzi fogalmak kontúrtérképen való bejelölésének felismerése domborzati és tematikus térképek segítségével.
Topográfiai fogalmak (tájak és települések) bejelölése kontúrtérképekbe.

Asszociációs típusú, forráselemzéses és szövegértéses
 A feladattípusok megoldásának gyakorlása hazánk földrajzához
feladatok megoldási techni- kapcsolódóan.
kái.
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29.

Az Alföld természeti képe.





30.

Az
Alföld
társadalmi
gazdasági jelentősége.



31.

32.

33.

34.

A Kisalföld jellemző termé
szetföldrajzi és társadalmigazdasági képe.


A Nyugati-peremvidék (Alpokalja) és a Dunántúlidomb- és hegyvidék jellemző

természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági képe.

A Dunántúli-középhegyvidék

és az Északi-középhegység
természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzői.


Magyarország nagyrégióinak
jellegzetességei.



35.

Hazánk környezeti állapota.


36.

37.

38.

Topográfiai gyakorlatok –
Magyarország.

Feleletalkotásos
feladatok

megoldási technikái.

Magyarország földrajzának

összefoglalása.

Az Alföld fekvésének, tájainak, földrajzi jellemzőinek leolvasása
domborzati és tematikus térképekről.
A folyók és a szél felszínformáló hatásának felismerése, bemutatása
alföldi tájképeken.
Az egyes alföldi tájtípusok természetföldrajzi jellemzőinek összehasonlítása.
A nagytáj gazdaságban betöltött szerepének bizonyítása adatsorok
alapján.
Az élelmiszeripar jelentőségének kiemelése a nagytájon.
Az egyes alföldi tájtípusok társadalmi-gazdasági földrajzi jellemzőinek
összehasonlítása.
A Kisalföld fekvésének, tájainak, földrajzi jellemzőinek leolvasása
domborzati és tematikus térképekről. Logikai térképolvasás.
Összefüggések rendszerezése (a történelmi múlt, a hagyományok, az
infrastruktúra, a szaktudás szerepe a nagytáj gazdasági életében).
A Szigetköz környezeti problémáinak bemutatása forráskereséssel és
forrásfeldolgozással.
A Nyugati-peremvidék (Alpokalja) és a Dunántúli-domb- és hegyvidék
fekvésének, tájainak, földrajzi jellemzőinek leolvasása domborzati és
tematikus térképekről. Logikai térképolvasás.
Képelemzés és tematikus térképelemzés (a természeti adottságok és
településtípusok kapcsolata).
A hegységek tagjainak csoportosítása tematikus térképekről (pl.
kőzetanyag, szerkezet, ásványkincs) leolvasott információk alapján.
A két nagytáj természet- és társadalomföldrajzi jellemzőinek összehasonlítása táblázatban.A gazdasági szerkezetváltás bemutatása adatsorok összehasonlításával. A gazdasági szerkezetváltás következményeinek bemutatása rendszerező vázlatban.
A régiók elkülönítése kontúrtérképen.
Kiselőadás a hazai és az európai uniós régiók kialakítása és működése
közötti különbségekről.A nagyrégiók összehasonlítása adatsorokból
(mutatók) szerzett információk alapján.Képfelismerés a nagyrégiók és a
főváros jellegzetességeiről.Példák gyűjtése a nagyrégión belüli és a
nagyrégiók közötti együttműködésekre.Budapest településszerkezetét és
a Budapesti agglomeráció felépítését bemutató ábra elemzése.
Környezeti állapot értékelése tematikus térképekről, légi- és űrfelvételekről, egyéb képekről, adatsorokból szerzett információk alapján.
A nemzeti parkok, világörökségi területek felismerése térképen,
megnevezése kontúrtérképen. A nagyvárosokban jellemző környezeti
ártalmak összegyűjtése forráselemzés alapján. A témához kapcsolódó
információszerzés CD-ROM-okról.Kiselőadás a környezetvédelem hazai
elveiről példák alapján.
Adat- és ténygyűjtés a környezet védelmében tett magyarországi
intézkedésekről.
Írásbeli feladatlap topográfiai feladatainak megoldása.
Feleletalkotásos feladatok megoldása.

Rendszerező vázlatkészítés.
Különböző feladattípusokat tartalmazó összefoglaló feladatsor
megoldása.
 Demográfiai folyamatokat bemutató ábrák, grafikonok és adatsorok
elemzése.
 Szemelvények, cikkek elemzése a népességszámmal és a népességösszetétellel kapcsolatban.
A népesség számbeli alakulá A népesedési szakaszok és a korfa alakja közötti összefüggés bizonyítása, összetétele, területi elosz- sa.Népességgel kapcsolatos tematikus térképek (pl. népsűrűség, emberlása a Földön.
fajták) tartalmának összevetése, a közöttük lévő kapcsolatok megkeresése.A népsűrűséggel és a természetes szaporodással kapcsolatos számítási feladatok megoldása. A foglalkozási átrétegződés bemutatása
adatok, ábrák segítségével.
 Szemelvények elemzése a népesség térbeli mozgásáról.
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39.



A települések földrajzi jellemzői a világban 1.




40.

A települések földrajzi jellemzői a világban 2.



41.

42.

A rajzos feladatok megoldási

technikái.


A világgazdaság jellemzői,
szerkezete.

A gazdasági fejlettség terüle
ti különbségei.



43.

A világgazdasági pólusok

szerepe a világgazdaságban,
vezető országaik.


44.


A világgazdaságban peremhelyzetben lévő országok

szerepe a világgazdaságban.

45.


Az egyedi szerepkörű országok, országcso-portok és

jelentőségük
a világgazdaságban.



46.

47.

A világgazdaság működése.



A globalizáció.
A multinacionális vállalatok.



48.


A világkereskedelem fő irányai, áruszerkezete, a benne
résztvevő főbb országok.

A települések csoportosítása különböző, megadott szempontok szerint.
A településtípusok szerepének átértékelődésével kapcsolatos adatok,
szemelvények elemzése. A szerepkör, alaprajz és arculat kapcsolatának
bizonyítása képek, ábrák alapján.A falvak összehasonlítása földrajzi
szempontok szerint.Példák gyűjtése eltérő szerepkörű falvakra.
Kiselőadás, vita a tanyák átalakuló szerepéről.
A várostípusok és a városszerkezet jellemzőinek felismerése ábrákon,
képeken, leírásokban, térképvázlatokon.
A városodás és a városiasodás folyamatának összehasonlítása,
magyarázata.A város és vonzáskörzete kapcsolatának bemutatása példákon. Példák gyűjtése eltérő szerepkörű városokra, a városba áramlás
eltérő okaira.A földrajzi övezetesség és a település kép, építkezési mód
összefüggésének bemutatása ábrák, képek alapján.
Vita a nagyvárosi élet előnyeiről és hátrányairól.
Különböző típusú és funkciójú települések önálló tervezése és modellezése.
A feladattípus megoldásának gyakorlása a népesség és a
településföldrajzi témához kapcsolódóan.
A gazdaság ágazati felépítését bemutató vázlatrajz készítése.
A gazdasági fejlettség területi különbségeinek bemutatása adatsorok,
tematikus térképek elemzésével.
Fejlett és kevésbé fejlett térségek, országok megnevezése.
Az országok besorolása gazdasági fejlettségük alapján több mutató
felhasználásával.
Aktualitások gyűjtése a témához kapcsolódóan.
Adatsorok, diagramok segítségével a pólusok világgazdasági szerepének, területi átrendeződésének bemutatása.
A centrum és periféria országok jellemzőinek összehasonlítása adatsorok, szemelvények, tematikus térképek alapján.
A világgazdaság vezető országainak leolvasása térképen, bejelölése
kontúrtérképen.
Példák keresése az eltérő fejlettségű periféria-országok felzárkózásának
lehetőségeire.
A világgazdaságban peremhelyzetben lévő országok leolvasása
térképen, bejelölése kontúrtérképen.
A társadalmi-gazdasági sajátosságok bemutatása adatsorok, képek,
szemelvények segítségével.
Önálló gyűjtőmunka az egyedi szerepkörök típusaira és jellemzőik
bemutatására.
Aktualitások gyűjtése az adóparadicsomokról.
Vázlat készítése a világgazdaság fő összetevőinek és működésének
bemutatására.
A világgazdaság működését bemutató ábra elemzése.
Sematikus vázlatábra készítése a piacgazdaság működéséről.
A piacgazdaság és a tervgazdaság összehasonlítása.
A globalizáció jellegzetességeinek és következményeinek bemutatása
konkrét példákon.A multinacionális vállalatok szerveződési elvének bemutatása ábraelemzéssel.A multinacionális vállalatok működésének
bemutatása vállalatok példáján.Példák gyűjtése hazánkban tevékenykedő multinacionális vállalatokról.Aktualitások és adatok gyűjtése a témához kapcsolódóan, a globalizáció jellegzetességeinek kiemelése.
Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól.
A világkereskedelem főbb irányainak, árucsoportjainak és országainak
bemutatása adatok, adatsorok, tematikus térképek elemzésével.
Vázlatábra elemzése a nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem kialakulásáról.Példák gyűjtése a világpiactól való különböző függőségekre.Vázlat készítése az európai integrációs folyamatról.Az áruszerkezet átalakulásának bizonyítása adatok alapján.A világkereskedelem jellegzetességeinek bemutatása.Aktualitások gyűjtése a témához
kapcsolódóan.
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49-50.

A mezőgazdaság termelési
típusai.

A világ élelmiszergazdasága.




51.

A világ energiagazdasága. 



52.


A világ iparának átalakulása.




53.

54.
55.
56.

57-58.

59.

60.

61.
62.

A harmadik és a negyedik
szektor szerepe a társadalmigazdasági életben.

A működőtőke és a pénz vilá
ga.


A mezőgazdasági termelők és fogyasztók földrajzi elhelyezkedésének
összehasonlítása tematikus térképek, adatsorok felhasználásával.
Példák gyűjtése a termelési mód és a társadalmi-gazdasági fejlettség
összefüggéseire.Az élelmiszertermelés övenként, területenként eltérő
lehetőségeinek, a mezőgazdasági termelés módjainak összehasonlítása.
Az élelmiszergazdasággal kapcsolatos tematikus térképek olvasása,
adatsorok értelmezése, az ábrázolt összefüggések feltárása.
Kiselőadás a táplálkozási szokásokról a vallás, a társadalmi hagyományok és az életmód szerepe alapján.
Példák gyűjtése az élelmiszergazdaság okozta környezeti problémákra.
Az energiagazdasággal kapcsolatos tematikus térképek olvasása,
adatsorok értelmezése, az összefüggések feltárása.
A kőolajválság eltérő gazdasági hatásainak bemutatása szemelvények
alapján.Példák gyűjtése az energiagazdaság okozta környezeti problémákra és azok megoldási lehetőségeire.
Vita a környezetkímélő energiatermelés és felhasználás lehetőségeiről.
Az ipar szerepének és jelentőségének bemutatása adatsorok, diagramok
alapján.Az ipartelepítő tényezők csoportosítása, szerepük történeti változásának bemutatása iparágak és iparvidékek példáján.
A beszállítói, az alapanyaggyártó és a feldolgozó-összeszerelő szerepkör
bemutatása példák alapján.
Különféle ipari körzetek megnevezése és jellemzése térkép segítségével.
Kielőadás az ipari és a technológiai parkok szerepéről, az ipar környezetet károsító hatásairól.
A harmadik és a negyedik szektor szerepének és jelentőségének bemutatása
adatsorok, diagramok, szemelvények alapján.Tematikus térképek elemzése a közlekedés és áruszállítás területi jellegzetességeiről.Különféle szolgáltatások (kiemelten a hírközlés) fontosságának igazolása példákkal a
társadalmi-gazdasági életében.Az infrastruktúra és az életminőség kapcsolatának bemutatása szemelvények, adatsorok alapján.
Az inflációt csökkentő és növelő tényezők bemutatása példákkal.
Az adósságválság kialakulásának és következményeinek magyarázata.
Adatsorok, aktuális szemelvények gyűjtése és elemzése a témához
kapcsolódóan.
Rendszerező vázlat készítése, folyamatábrák elemzése.Adatok gyűjtése
és ábrázolása. Aktuális hírek, információk feldolgozása.

A világgazdasági tendenciák

összefoglalása.
Adatelemzési
és
adatfeldolgozási technikák.
 Az adat- és ábraelemzési képességek fejlesztése a témához kapcsolódó
Ábraelemzési feladatok meg- feladatok megoldása során.
oldási technikái.
 Adatsorok, diagramok és tematikus térképek elemzése.A túlnépesedéssel kapcsolatos szemelvények gyűjtése és elemzése.A termelés és a foA népesség, a termelés és a gyasztás területi ellentmondásainak bemutatása adtok segítségével.Az
fogyasztás
növekedésének életminőség jellemzésére alkalmas mutatók gyűjtése és értékelése, terüföldrajzi következményei.
leti különbségek bemutatása.A túlnépesedés és a túlfogyasztás környezeti következményeinek bemutatása konkrét példákon. A népességvándorlás okozta problémák bemutatása források felhasználásával.
 A globális problémák felismerése hírekben, jelenségekben.
 Példák gyűjtése a globális válságproblémák lehetséges megoldásaira.
A környezeti válság kialaku A nyersanyag- és energiahiány, az ivóvízellátás mint globális probléma
lása és globalizálódása.
bemutatása adatsorok, példák felhasználásával.
 A földrajzi környezet társadalmi tevékenységek hatására bekövetkezett
változásainak bemutatása konkrét példákon.
 Kiselőadás a nemzetközi szervezetekről és fő tevékenységeikről.
 A nemzetközi összefogás szükségességének alátámasztása példák
alapján, esetelemzéssel.
Nemzetközi összefogás a

A fenntartható fejlődés elméletének és lehetőségeinek értelmezése
környezetvédelemben.
szemelvények, aktualitások alapján.
 A nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben elfogadott megállapodások, ajánlások értelmezése dokumentumok alapján.
 Rendszerező vázlat készítése, folyamatábrák elemzése.
Összefoglalás: A környezeti
 Adatok gyűjtése és ábrázolása, esetelemzés.
feltételek változása.
 Aktuális hírek, információk feldolgozása.
Topográfia gyakorlatok a
követelményrendszerhez  Különböző tartalmú és típusú topográfiai feladatok megoldása.
kapcsolódóan.
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Az írásbeli feladatok megol A vizsga követelményekre épülő gyakorló feladatsor megoldása.
dása.
 Vázlatkészítés a tételek kidolgozásához.Az időbeosztás fontosságának
A szóbeli feleletek felépítése.
felismertetése.A vizsgahelyzet gyakorlása rövid feleletekben.
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