
Házi vizsgatételek Földrajz 

  

1. Ismertesd az állam szerepét a piacgazdaságban!  

Mutasd be Románia nagy tájait, éghajlatát, mezőgazdaságát!  

  

2. Melyek a gazdasági fejlettség mérőszámai, mutatói? (GDP, GNI, HDI)  

Mutasd be milyen társadalmi, gazdasági érdekellentétek járultak hozzá Jugoszlávia 

felbomlásához! Jellemezd Horvátország gazdaságát!  

  

3. Hogyan csoportosítjuk az országokat bruttó nemzeti jövedelmük alapján? Jellemezd 

Szlovénia és Szerbia gazdaságát!  

  

4. Hasonlítsd össze Németország és India gazdasági szerkezetét és foglalkozási 

szerkezetét!  

Jellemezd Nagy-Britannia gazdaságát!  

  

5. Jellemezd a világkereskedelem kialakulását és mutasd be hogyan változott a 

külkereskedelem belső aránya! Mutasd be Franciaország gazdaságát!  

  

6. Hogyan alakultak ki a 21. századra a világgazdasági pólusok, erőterek 

(centrumtérség, félperiféria, periféria jellemzői)  

Mutasd be Észak- és Dél-Olaszország területi fejlettségének különbségeit!  

  

7. Hogyan alakult ki és vált globális problémává az adósságválság?  

Mutasd be Spanyolország természeti- és gazdaságföldrajzának jellegzetességeit!  

  

8. Hogyan törekednek a TNC-k a nemzetközi munkamegosztásból származó előnyök 

kihasználására?  

Jellemezd Norvégia és Dánia természeti és gazdaságföldrajzát!  

  

9. Milyen feladatokat lát el a pénz, milyen formái vannak?  

Mi vezetett a Ruhr vidék válságához, miben nyilvánul meg a szerkezetváltás és a 

területi átrendeződés?  

  

10. Ismertesd a tőke fogalmát, jellemezd a működőtőke - befektetéseket!  

Mutasd be az EU legerősebb gazdasági országának Németországnak a 

mezőgazdaságát!  

  

11. Mi a szerepe a Nemzetközi Valutaalapnak és a Világbanknak a monetáris 

világgazdaságban?  

Mutasd be az Alpok országainak eltérő fejlődési útjait!  



  

12. Az európai gazdasági integráció milyen fejlődési folyamaton ment keresztül?  

Lengyelország földrajzi helyzete milyen feltételeket kínál a gazdasági fejlődésben?  

  

13. Mutasd be az Európai Unióban kialakult területi fejlettségi különbségeket!  

Hasonlítsd össze Csehország és Szlovákia eltérő szerkezeti felépítését és az eltérő 

adottságokból szövetkező eltérő gazdasági szerkezetét!  

  

14. Mutasd be az EU mezőgazdaság-politikáját!  

Ismertesd Románia szerkezeti, domborzati jellemzőit, ipari központjait!  

  

15. Jellemezd az infláció típusait!  

Miben hasonlítanak és miben különböznek egymástól a Benelux államok!  

  

16. Hogyan működnek a tőzsdék? Melyek hazánk természeti erőforrásai? Milyen 

problémákat vet fel a csökkenő népességszám és a romló korösszetétel?  

  

17. A nemzetközi pénzáramlásnak milyen típusai vannak? Jellemezd ezeket! Milyen 

okok vezettek a szocialista gazdaság válságához? Hogyan zajlott le a gazdasági 

szerkezetváltás?  

  

18. Ismertesd az értékpapírok típusait és jellemzőit!  

Jellemezd a Közép-magyarországi régiót és Budapest város fejlődését serkentő 

tényezőket! Hogyan fejlődött Budapest városszerkezete, milyen kapcsolata van az 

agglomerációval?  

  

19. Hasonlítsd össze a foglalkozási átrétegződés folyamatát a fejlett és a fejlődő 

országokban!  

Ismertesd a Nyugat-dunántúli régió természeti adottságait, társadalmi tényezőit, 

gazdasági fejlődését!  

  

20. Hogyan csoportosíthatjuk az ipari termelést a jellemző tevékenység és az előállított 

termékek alapján?  

Nevezd meg az Északi-középhegység tagjait, ismertesd ezek kialakulását és szerepét 

a nehéziparban!  

  

  


