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Specializáció 

11-12. évfolyam 

FÖLDRAJZ 

Specializáció, fakultáció (emelt szint) 

11-12. évfolyam 

Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti 
ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: 
 – a köznapi műveltség részét képező friss, aktuális tényismeretekkel, 
 – az ismeretek és a mindennapi életben tapasztalt természeti-társadalmi-gazdasági és 

környezeti folyamatok és jelenségek összekapcsolódásával, értelmezésével, és 
magyarázatával, 

 – a praktikus ismeretek alkalmazásával, 
 – a jelenségek, folyamatok átfogó rendszerként való értelmezésével, általánosítással, a 

szintézis megfogalmazásával, 
 – a földrajzi-környezeti témákhoz kapcsolódó információhordozók kiválasztásával, 

információtartalmuk feldolgozásával: konkrét adatok, tények megállapításával, tendenciák 
érzékeltetésével; az információk szelektív felhasználásával, 

 – a földrajzi-környezeti ismeretek összefüggéseinek és kölcsönhatásainak felismerésével, 
példákkal történő bemutatásával, 

 – különböző típusú térképek információ-tartalmának olvasásával, magyarázatával, 

 – a topográfiai ismeretek rögzítésével térképvázlatokon, kontúrtérképeken, 
 – adatok ábrázolásával, egyszerű gyakorlati és számítási feladatok megoldásával, 
 – térképvázlatok, sematikus vázlatrajzok készítésével, 
 – a földrajzi-környezeti szemléletet és gondolkodás elemi érvényesítésével, az önálló 

véleményalkotás biztosításával és gyakorlásával, 
 – a környezettudatos, értékőrző életmód, a környezetért felelős magatartás példáival, 
 – a társadalomföldrajzi szemlélet előtérbe helyezésével, 
 – az írásbeli vizsgára történő felkészülés-felkészítés kapcsán az újszerű feladattípusok és 

megoldásuk gyakorlásával, készségszintű elsajátításával, 
 – a szóbeli vizsga eredményességét segítő szabatos szaknyelv használatával, a felelet logikus 

felépítésével; feleletterv, témavázlat készítésével, forráselemzéssel. 
A témakörök kiemelt fejlesztési feladatait kerettantervünk előző fejezetei tartalmazzák (7–10. 

osztály) 
Az érettségi követelmények egy része az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódik (pl. a 

regionális földrajz), így a felkészítéshez-felkészüléshez szükséges azok áttekintése, 
felfrissítése, aktualizálása is. 

Mivel az érettségi követelmények szervesen az előző évfolyamok ismeretanyagára épülnek, 
fejlesztési feladataikat tartalmazzák, a felkészítés során a szintézis megteremtése, az ismeretek 
újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák megerősítése, alkalmazása 
jelenti a további fejlesztést. 
  



A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves 
óraszáma 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 93 

ÓRATERV 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új 
ismeretek 

Gyakorlati 

óra*** 

Ismétlés, 
összefoglalás, 

mérés-

értékelés 

Összes óraszám 

kerettantervben 

leírt / helyi 
tanterv 

11. évfolyam 

I. Térképészeti ismeretek 3 2 1 6 

II. Kozmikus környezetünk 7 2 1 10 

III. A geoszférák földrajza 34 4 2 40 

IV. A természetföldrajzi 
övezetesség 

16 2 2 20 

V. A természetföldrajzi 
övezetesség hatása a 
társadalmi-gazdasági 
életre 

11 2 2 15 

VI. Helyi adottságok 4 1 1 6 

Év végi összefoglalás**** 0 0 11 11 

Összesen   75 13 20 108 

12. évfolyam 



VII. A világ változó társadalmi-
gazdasági képe 

21 2 1 24 

VIII. A világgazdaságban 
különböző szerepet 
betöltő régiók, 
országcsoportok és 
országok 

15 2 1 18 

IX. A globális környezeti 
problémák földrajzi 
vonatkozásai 

8 2 1 11 

X. Európa és a többi 
kontinens regionális 
földrajzi jellegzetességei 

15 2 1 18 

XI. Hazánk helye és 
kapcsolatai a Kárpát-

medencében és 
Európában 

14 2 1 17 

Év végi összefoglalás**** 0 0 5 5 

Összesen   73 10 10 93 



11. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 

Belépő tevékenységformák 

Földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatábrák, 
folyamatábrák, térképvázlatok készítése.  

A csillagászat tudománytörténeti fejlődésének jelentős állomásait, a Világegyetem 
kialakulásának főbb elméleteit bemutató tanulói kiselőadások.  

A Nap szerkezetének és folyamatainak bemutatása keresztmetszeti ábrák, 
folyamatábrák alapján.  

Tanulói kiselőadások a földtörténeti kormeghatározás néhány elvéről.  
A lemeztektonikai folyamatok szerkezeti következményeinek összefüggése az 

ásványkincsek elhelyezkedésével esetelemzés alapján.  
A légköri jelentések felismerése, összehasonlítása időjárási térképeken, egyszerű 

prognózisok készítése műholdfelvételek alapján.  
Adatok gyűjtése a vízburok környezeti problémáiról, javaslat a különféle megoldási 

lehetőségekre.  
Az egyes övezetek, övek, területek sajátos környezeti problémáinak feltárása.  
A természeti erőforrások övezetes elrendeződésének bizonyítása. 
 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

 

Térképészeti 
ismeretek  

6 óra 

A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei. A különböző tartalmú és 
fajtájú térképeken közölt információk alkalmazása. A térképekkel 
kapcsolatos mérési és számítási feladatok megoldása. Az űrtérképezés 
módszerei és gyakorlati felhasználási lehetőségei. 

 

Kozmikus 

környezetünk  

10 óra 

A csillagászat tudománytörténeti fejlődésének jelentős állomásai, a 
Világegyetem kialakulásának főbb elméletei. A Föld mozgásai és azok földi 
következményei. Időszámítással kapcsolatos gyakorlati feladatok 
megoldása. A Föld kozmikus környezetének sajátosságai. A Naprendszer 
felépítése és annak földi következményei. A Nap szerkezetének és 
folyamatainak jellemzői. 

 

  



A geoszférák földrajza  

40 óra 

A kőzetburok Tájékozódás a földtörténeti időegységek eseményeiben, az őskörnyezeti 
változások hatásának bemutatása, pl. az élővilág fejlődésére. A 
földtörténeti kormeghatározás néhány elve. A Föld gömbhéjas szerkezete, 
részletes belső felépítése és a Föld nagy szerkezeti egységei. A 
kőzetlemezek mozgásának geológiai és az ember mindennapi életével 
összefüggő következményei. A lemeztektonikai folyamatok szerkezeti 
következményei, összefüggései az ásványkincsek elhelyezkedésével. A 
szárazföldek fejlődésének folyamata, az felszínfejlődés időbeli változásai. 
A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése. A belső és külső erők 
felszínformáló szerepe. A szárazföldek felszínfejlődésének legfontosabb 

lépései. 

A légkör A légkör szerkezete, anyagi felépítése és annak változásai. A légkörben 
lezajló folyamatok törvényszerűségei, az éghajlati elemek közötti 
kölcsönhatások. Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok 
megoldása, az időjárás-jelenségek értelmezése és a változások okainak 
magyarázata. A legfőbb felhőtípusok és azok időjárási összefüggései. Az 
időjárás-változások biológiai hatásai. A légkör szennyezettségének helyi, 
regionális és globális következményei. 

A vízburok A felszíni és felszín alatti víztípusok, azok főbb jelenségei, a társadalmi-
gazdasági életben betöltött szerepük. Az óceánok és tengerek földrajzi 
jellegzetességei. A tenger természeti erőforrás szerepének bemutatása 
példák alapján. A vízgazdálkodás főbb fogalmai és tevékenységei. A 
vízszennyezés helyi és az egész bolygóra kiható problémái. A vízburok 
környezeti problémái, javaslat a különféle megoldási lehetőségekre. 

A talaj A talaj keletkezése, fejlődési folyamata, a talajpusztulás veszélyei. 

A geoszférák 
kölcsönhatásai 

A geoszférák közötti összefüggések bemutatása példák segítségével. A 
geoszférák legfőbb környezeti problémáinak társadalmi-gazdasági és 
szemléleti okai, következményeinek bemutatása példák alapján. 
Megelőzési és megoldási javaslatok. 

 

A természetföldrajzi 
övezetesség 

20 óra 

A szoláris éghajlati övezeteket kialakító tényezők. Az éghajlati övezetesség 
meghatározó szerepe a többi természeti tényező jellemzőink 
kialakulásában. A földrajzi övezetek, övek területek hasonló és eltérő 
vonásainak bemutatása, jellemzésük. A vízszintesé és a függőleges 



övezetesség kapcsolata. A függőleges övezetesség területenként eltérő 
vonásainak magyarázata.  

Az egyes övezetek, övek, területek sajátos környezeti problémái, példák 
felsorolása a megoldásukra. 

 

A természetföldrajzi 
övezetesség hatása a 
társadalmi-gazdasági 
életre 

15 óra 

A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalmi-gazdasági életre. A 
természeti erőforrások övezetes elrendeződésének bizonyítása. A földrajzi 
övezetesség és az eltartóképesség összefüggései. Példák felsorolása az 
élelmiszertermelés övenként eltérő lehetőségeire. A társadalom 
természetalakító tevékenységének, a földrajzi környezet változásainak 
bemutatása az egyes övezetekben, övekben. A természetföldrajzi 
övezetesség hatása a népesség és a települések jellemzőire. Az urbanizáció 
eltérő vonásai a világ fejlett és fejlődő térségeiben. A népességgel 
kapcsolatos alapfogalmak, a népesség-növekedés időbeli alakulása, okai 
környezeti hatásai. A térbeli elosztást meghatározó legfontosabb tényezők, 
a területi megoszlás különbségei. Az urbanizáció és a térbeni 
népességmozgások lényeges vonásai és következményei.  
 

Összefoglalás, 
ellenőrzés 

gyakorlás 

11 óra 

 

 

Helyi adottságok 

6 óra 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló tudjon helymeghatározási és térképészeti számításokat végezni. Legyen képes 
egyszerű időszámítási és csillagászati földrajzi feladatokat megoldani. Tudja bemutatni a földi 
szférák szerkezetét, felépítését, legfontosabb folyamatait ábrák és modellek segítségével. 
Mutassa be az egyes szférák folyamatainak hatását a mindennapi életre. Ismerje a földi 
szférákat veszélyeztető környezetkárosít folyamatokat. Tudja megmagyarázni a természeti 
környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető összefüggéseket. 

  



12. évfolyam 

Évi óraszám: 93 óra 

Belépő tevékenységformák 

A gazdasági ágazatok történeti jelentőségének változásait bemutatni. 
A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem kialakulásának folyamata az 

integráció szükségesség és legfontosabb lépései. 
A piacgazdaság működésének elve. 
A működő tőke mozgásának legfontosabb irányai és hatása a gazdasági fejlődésére. 
A jelentősebb nemzetközi pénzügyi szervezetek, szerepük a világ- és nemzetgazdasági 

folyamatokban. 

Az Európán kívüli gazdasági tömörülések jelentőségének bemutatása. 
Az egyedi szerepköröket betöltő országok jelentősége világgazdaság működésében, 

esetelemzés alapján. 
A környezetvédelem nemzetközi szervezeti, a nemzetközi egyezmények legfőbb céljai és 

elvei tanulói kiselőadások alapján. 
Az észak-dél probléma lényegének feltárása és példákon történő bemutatása. 
A magyarországi regionális fejlettségi különbségek okai és következményei. 
A nemzetközi gazdasági kapcsolataink, különös figyelemmel a regionális együttműködés 

szükségességére. 
 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

  

A világ változó 
társadalmi-gazdasági 
képe 

24 óra 

Földünk országainak csoportosítása a környezetben elfoglalt helyük 
szerint. A gazdasági ágazatok jelentőségének történeti változásai példák 
alapján. A gazdaság legfontosabb ágazati. A szerkezetváltás folyamata. A 
legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok változásai. A 
területfejlesztés technikai feltételei és módjai. Az infrastruktúra 
jelentősége és kapcsolata az életminőséggel. Az energiagazdaság 
jelentősége és átalakulása. A mezőgazdaság termelési típusai és területi 
elhelyezkedésük. A gazdasági-társadalmi fejlettség mérésére alkalmas 
legfontosabb mutatók. A nemzetközi munkamegosztás és a 
világkereskedelem kialakulásának folyamata, az integráció szükségessége 
és legfontosabb lépései. A volt szocialista országok gazdasági 
rendszerváltásának problémái. A piacgazdaság működésének elve. A 
működő tőke mozgásának legfontosabb irányai és hatása a gazdasági 
fejlődésre. A jelentősebb nemzetközi pénzügyi szervezetek, szerepük a 
világ- és a nemzetgazdasági folyamatokban. 



 

A világgazdaságban 
különböző szerepet 

betöltő régiók, 
országcsoportok és 
országok 

18 óra 

A világgazdasági központok és peremterületek, világgazdasági szerepük. Az 
Európán kívüli gazdasági tömörülések jelentősége. A gazdasági, a politikai 
és a katonai tömörülések kapcsolata, a különböző alapú függőségi 
viszonyok kialakulása. Példák felsorolása a különböző egyedi szerepköröket 
betöltő országokra, jelentőségük a világgazdaság működésében. A 
mindennapi élet jellemző gazdasági folyamatainak bemutatása példákon 
keresztül. 

  

A globális környezeti 

problémák földrajzi 
vonatkozásai 

11 óra 

A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának természeti, 
társadalmi-gazdasági okai. Példák felsorolása a megoldási lehetőségekre. A 
túlnépesedés, a termelés és a fogyasztás regionálisan jelentkező 
társadalmi következményei, és azok esetleges megoldási lehetőségei. A 
környezetvédelem nemzetközi szervezeti, a nemzetközi egyezmények 
legfőbb céljai és elvei. 

 

Európa és a többi 
kontinens regionális 
földrajzi 
jellegzetességei 

18 óra 

Az egyes kontinensek természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői, tipikus 
tájainak bemutatása. Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, 
a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportok és országok 
bemutatása Európában, Afrikában, Amerikában és Ázsiában. Ausztrália 

természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságai. Az észak-dél probléma 
lényege és példákon történő bemutatása. Az európai országok szerepének 
bemutatása a kontinensen, illetve a világgazdaságban. A társadalmi-
gazdasági adottságok közös és eltérő vonásainak kiemelése. Az EU 
kialakulásának gazdasági-társadalmi alapjai, működésének jellemző 
földrajzi vonásai, a bővítés lehetőségei és korlátai. Az egyes területei és 
országai közötti hasonlóságok és különbségek. A tagországok közös és 
egyéni nemzeti érdekeinek bemutatása, az okok magyarázata. 

 

Hazánk helye és 
kapcsolatai a Kárpát-

medencében és 
Európában 

17 óra 

Magyarország földrajzi helyzetének, tájainak, a medencejelleg 
érvényesülésének bemutatása. A központi fekvés és a tranzit-jelleg előnye 
és hátrányai. Hazánk népességföldrajzi folyamatai és azok 
következményei. A népesség nemzetési összetételének változásai és 
következményei a Kárpát-medencében. A társadalmi-gazdasági átalakulás 
folyamata és következményei a Kárpát-medencében. Magyarország 
társadalmi-gazdasági fejlődésének történelmi háttere, a térszerkezet 
változásának tendenciái. Magyarország gazdaságának jellemző vonásai, 



területi és szerkezeti átrendeződése s annak okai. Az élelmiszergazdaság 
szerepe hazánk gazdasági életében. Hazánk idegenforgalmi vonzereje, az 
idegenforgalom fejlesztésének lehetőségei. A hazai tájak és régiók eltérő 
természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági képének bemutatása. A hazai 
regionális fejlettségi különbségek okai és következményei. A nemzetközi 
gazdasági kapcsolatainak okai. A regionális együttműködés szükségessége 
és nehézségei a Kárpát-medencében. A környezetvédelem hazai stratégiái 
és intézményei. A környezetgazdálkodás hazai elveink ismertetése példák 
alapján. Magyarország legfőbb természeti, kulturális és környezeti értékei, 
gazdasági és tudományos eredményei. 

Összefoglalás, 
ellenőrzés, gyakorlás 

5 óra 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló tudja jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait, ágazatait, mutassa be szerepük, 
jelentőségük változását. Tudja értelmezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető 
integrációs folyamatokat, a világgazdaságban betöltött szerepüket. Legyen képes bemutatni a 
világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági rendszerében, 
kapcsolatukat a fejlődő világgal. Tudja elemezni különböző térképi információk 
felhasználásával az egyes térségek, gazdasági régiók történelmi és területi átrendeződését. 
Tematikus térképek segítségével tudja bemutatni a környezetkárosító tényezők földrajzi 
megjelenését. Következtessen ezekből a globális veszélyek kialakulására. Tudja példákkal 
alátámasztani a növekvő termelési és fogyasztási igények környezeti hatásait. 
 


