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7. évfolyam

TÉMAKÖR: Tájékozódás a földrajzi térben

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– tájékozódik  különböző  típusú  és  tartalmú  térképeken,  biztonsággal  leolvassa  azok
információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket; 

– gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg nyomtatott és
digitális térkép segítségével;

– el tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket;

– azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit. 

FOGALMAK:
földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, aránymérték, szintvonal.



TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– ismeri  és  értelmezi  a  társadalmi-gazdasági  fejlettségbeli  különbségek  leírására  alkalmazott
mutatókat;

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, következtetéseket
von le; 

– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat; 

– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira; 

– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fontossága
mellett;

– életkori  sajátosságainak  megfelelő  helyzetekben alkalmazza  pénzügyi  ismereteit  (pl.  egyszerű
költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése); 

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük.

FOGALMAK:
családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, tőzsde, valuta,
valutaváltás, világtermék.



TÉMAKÖR: A földrajzi övezetesség rendszere

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának okait és
elhelyezkedésének térbeli jellemzőit; 

– összehasonlítja  az  egyes  övezetek,  övek  főbb  jellemzőit,  törvényszerűségeket  fogalmaz  meg
velük összefüggésben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló szerepére; 

– helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat, összefüggéseket
felismer;

– példák  alapján  megfogalmazza  a  helyi  környezetkárosítás  tágabb  környezetre  kiterjedő
következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg;

– ismeri  a  környezet-  és  a  természetvédelem  alapvető  feladatait  és  lehetőségeit  a  földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;

– az egyes térségek kapcsán földrajzi  és  környezeti  veszélyeket  és  problémákat  fogalmaz meg,
valamint reflektál azokra;

– a  környezeti  kérdésekkel,  globális  problémákkal  kapcsolatos  álláspontját  logikus  érvekkel
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.

FOGALMAK:
éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, függőleges övezetesség, hideg övezet
és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és övei, tipikus táj.



TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– megnevez  az  egyes  kontinensekre,  országcsoportokra,  meghatározó  jelentőségű  országokra
jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat;

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli kontinensek
tipikus tájait, településeit, térségeit; 

– bemutatja  a  nemzetközi  szintű  munkamegosztás  és  fejlettségbeli  különbségek  kialakulásának
okait és következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– ismeri  és  értelmezi  a  társadalmi-gazdasági  fejlettségbeli  különbségek  leírására  alkalmazott
mutatókat;

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, következtetéseket
von le;

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál; 

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt;

– példák  alapján  megfogalmazza  a  helyi  környezetkárosítás  tágabb  környezetre  kiterjedő
következményeit,  megnevezi  és  ok-okozati  összefüggéseiben  bemutatja  a  globálissá  váló
környezeti problémákat;

– a  környezeti  kérdésekkel,  globális  problémákkal  kapcsolatos  álláspontját  logikus  érvekkel
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.

FOGALMAK:
éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság, gazdasági
szerkezet,  globalizáció,  népességrobbanás,  népességtömörülés,  nyomornegyed,  őslakos,
perifériatérség,  rezervátum,  termelési  módok  (farmgazdaság,  monokultúra,  nagybirtok,  nomád
pásztorkodás,  oázisgazdálkodás,  parasztgazdaság,  teraszos  művelés,  ültetvényes  gazdálkodás,
vándorló  [nomád]  állattenyésztés,  vegyes  gazdálkodás),  tömegturizmus,  túlhalászás,  túllegeltetés,
városfejlődés (városodás, városiasodás), világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtérség).

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK

Afrika
Szerkezeti  egységek,  tájak:  Afrikai-árokrendszer,  Atlasz,  Kelet-afrikai-magasföld,  Kilimandzsáró
(Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Teleki-vulkán; Száhel (öv).



Vízrajz:  Csád-tó,  Guineai-öböl,  Kongó,  Nílus,  Szuezi-csatorna,  Tanganyika-tó,  Viktória-tó,  Vörös-
tenger.

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria.

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó.



Amerika
A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika.

Tájak: Alaszka,  Amazonas-medence,  Andok,  Antillák,  Appalache-hegység  (Appalache),  Brazil-
felföld,  Floridai-félsziget  (Florida),  Grönland,  Guyanai-hegyvidék,  Hawaii-szigetek,  Kaliforniai-
félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mount St.
Helens, Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy.

Vízrajz:  Amazonas,  Colorado,  Karib  (Antilla)-tenger,  Mexikói-öböl,  Mississippi,  Nagy-tavak,
Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó.

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó.

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New
Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC.

Ausztrália és Óceánia
Tájak:  Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység, Új-
Guinea, Országok: Ausztrália, Új-Zéland.

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington.

Ázsia
A földrész  meghatározó egységei,  jelentős  földrajzi  helyszínek: Arab-félsziget,  Csomolungma (Mt.
Everest),  Dekkán-fennsík,  Dél-kínai-hegyvidék,  Fudzsi,  Fülöp-szigetek,  Góbi,  Himalája,  Indokínai-
félsziget,  Japán-szigetek,  Kaszpi-mélyföld,  Kaukázus,  Kínai-alföld,  Kis-Ázsia,  Koreai-félsziget,
Közép-szibériai-fennsík,  Krakatau,  Nyugat-szibériai-alföld,  Szibéria,  Takla-Makán,  Tibet,  Tien-san,
Turáni-alföld,  Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-
tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-
folyó, Tigris, Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia,
Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia.

Városok:  Bagdad,  Hongkong,  Isztambul,  Jakarta,  Jeruzsálem,  Mekka,  Peking, Sanghaj,  Szingapúr,
Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi.



TÉMAKÖR: Európa földrajza

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– megnevez  az  egyes  kontinensekre,  országcsoportokra,  meghatározó  jelentőségű  országokra
jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat;

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli kontinensek
tipikus tájait, településeit, térségeit; 

– ismerteti  az  Európai  Unió  társadalmi-gazdasági  jellemzőit,  példákkal  igazolja  világgazdasági
szerepét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– ismeri  és  értelmezi  a  társadalmi-gazdasági  fejlettségbeli  különbségek  leírására  alkalmazott
mutatókat;

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, következtetéseket
von le;

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;

– bemutatja  a  nemzetközi  szintű  munkamegosztás  és  fejlettségbeli  különbségek  kialakulásának
okait és következményeit; 

– elkötelezett  szűkebb  és  tágabb  környezete  természeti  és  társadalmi-gazdasági  értékeinek
megismerése és megőrzése iránt; 

– ismeri  a  környezet-  és  a  természetvédelem  alapvető  feladatait  és  lehetőségeit  a  földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál; 

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik; 

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.

FOGALMAK:
agglomeráció,  deltatorkolat,  elöregedő társadalom,  Európai  Unió,  fjord,  gazdasági  szerkezetváltás,
gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék banán”, munkanélküliség, „napfényövezet”,
tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás.

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK

A  földrész  részei:  Dél-Európa,  Észak-Európa,  Kelet-Európa,  Kelet-Közép-Európa,  Közép-Európa,
Nyugat-Európa.



Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget,
Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Duna-delta, Etna,
Finn-tóvidék,  Francia-középhegység,  Genfi-tó,  Germán-alföld,  Holland-mélyföld,  Izland,  Kárpátok,
Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Londoni-medence, Mont Blanc,
Morva-medence,  Német-középhegység,  Párizsi-medence,  Pennine-hegység  (Pennine),  Pireneusi
(Ibériai)-félsziget,  Pireneusok,  Skandináv-félsziget,  Skandináv-hegység,  Szicília,  Szilézia,  Urál,
Vezúv.

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, Ebro, Elba,
Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, Pó, Rajna, Rhône,
zajna,  Száva,  Temze,  Vág,  Visztula,  Volga,  Európa  országai,  jelentős  gazdasági  és  kulturális
központok.

8. évfolyam

TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– bemutatja  és  értékeli  lakókörnyezetének  földrajzi  jellemzőit,  ismeri  annak  természeti  és
társadalmi erőforrásait;

– szűkebb  és  tágabb  környezetében  földrajzi  eredetű  problémákat  azonosít,  magyarázza
kialakulásuk okait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– elkötelezett  szűkebb  és  tágabb  környezete  természeti  és  társadalmi-gazdasági  értékeinek
megismerése és megőrzése iránt; 

– összehasonlít,  illetve  komplex  módon,  problémaközpontú  megközelítéssel  vizsgál  pl.  hazai
nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket; 

– javaslatot  fogalmaz  meg  lakókörnyezete  jövőbeli,  környezeti  szempontokat  szem  előtt  tartó,
fenntartható fejlesztésére;

– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fontossága
mellett.

FOGALMAK:
kulturális érték, természeti érték.



TÉMAKÖR: Magyarország földrajza

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének természeti és
társadalmi-gazdasági  erőforrásait,  illetve  bemutatja  a  természeti  és  társadalmi  adottságok
szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbségeit;

– összehasonlít,  illetve  komplex  módon,  problémaközpontú  megközelítéssel  vizsgál  pl.  hazai
nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket; 

– ismeri  a  környezet-  és  a  természetvédelem  alapvető  feladatait  és  lehetőségeit  a  földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, következtetéseket
von le;

– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környezeti
veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire;

– elkötelezett  szűkebb  és  tágabb  környezete  természeti  és  társadalmi-gazdasági  értékeinek
megismerése és megőrzése iránt; 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál; 

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik.

– Magyarország  természeti,  társadalmi-gazdasági  és  környezeti  jellemzőiből  fakadó  előnyei  és
hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében

– Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaközpontú vizsgálata
– Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása példák alapján
– Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és megoldási-fejlesztési

javaslatok
– Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő jövőbeli fejlesztése
– A Magyarország területén előforduló környezeti  és  természeti  veszélyek vizsgálata,  továbbá a

társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő feldolgozása során a fenntartható
fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése

FOGALMAK:
erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat, közigazgatás, 

medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes szaporodás és fogyás, 
területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség.

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK



Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Kisalföld,
Alpokalja,  Egyéb  földrajzi  helyszínek:  Aggteleki-karszt,  Badacsony,  Bakony,  Balaton-felvidék,
Baradla-barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk,
Bükk-fennsík,  Csepel-sziget,  Cserehát,  Cserhát,  Dráva  menti  síkság  (Dráva-mellék),  Duna–Tisza
köze,  Dunakanyar,  Gerecse,  Hajdúság,  Tokaj-Hegyalja,  Hortobágy,  Írott-kő,  Jászság,  Kékes,
Kiskunság,  Körös–Maros  köze,  Kőszegi-hegység,  Marcal-medence,  Mátra,  Mecsek,  Mezőföld,
Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Belső-
Somogy,  Külső-Somogy,  Soproni-hegység,  Szigetköz,  Szekszárdi-dombság,  Szentendrei-sziget,
Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-
hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Tokaji (Zempléni)-hegység.

Vízrajz:  Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, Maros,
Mura, Rába, Sajó,  Sió, Szamos,  szegedi Fehér-tó,  Szelidi-tó,  Tisza,  Tisza-tó, Velencei-tó,  Zagyva,
Zala.

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei.



TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének természeti és
társadalmi-gazdasági  erőforrásait,  illetve  bemutatja  a  természeti  és  társadalmi  adottságok
szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbségeit;

– példák  alapján  megfogalmazza  a  helyi  környezetkárosítás  tágabb  környezetre  kiterjedő
következményeit,  megnevezi  és  ok-okozati  összefüggéseiben  bemutatja  a  globálissá  váló
környezeti problémákat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– elkötelezett  szűkebb  és  tágabb  környezete  természeti  és  társadalmi-gazdasági  értékeinek
megismerése és megőrzése iránt; 

– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek kialakulásának
okait és következményeit; 

– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környezeti
veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire; 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál; 

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.

FOGALMAK

autonómia,  éghajlatváltozás,  erdőgazdálkodás,  gazdasági  átalakulás,  húzóágazat,  idegenforgalom,
nemzeti  kisebbség,  népességvándorlási  folyamatok,  néprajzi  csoport,  néprajzi  táj,  tájhasználat,
talajpusztulás

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK

Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, Délvidék,
Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-
Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-Kárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld,
Vajdaság, Vereckei-hágó.

Városok:  Arad,  Beregszász,  Csíkszereda,  Eszék,  Kassa,  Kolozsvár,  Marosvásárhely,  Munkács,
Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár.



9. évfolyam

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos és
digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit;

– térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– érti  a  Világegyetem  tér-  és  időbeli  léptékeit,  elhelyezi  a  Földet  a  Világegyetemben  és  a
Naprendszerben;

– ismeri  a  Föld,  a  Hold  és  a  bolygók  jellemzőit,  mozgásait,  valamint  ezek  következményeit,
összefüggéseit;

– értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait;

– egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez;

– problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és légi-
vagy űrfelvételek párhuzamos használatával.

FOGALMAK:
Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupiter-típusú
bolygó  (gázbolygó),  holdfázisok,  nap-  és  holdfogyatkozás,  naptevékenység,  napenergia,
helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna.



TÉMAKÖR: A kőzetburok

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit;

– párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között;

– ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit, tér- és
időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket;

– érti  a  különböző  kőzettani  felépítésű  területek  eltérő  környezeti  érzékenysége,  terhelhetősége
közti összefüggéseket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– összefüggéseiben  mutatja  be  a  lemeztektonika  és  az  azt  kísérő  jelenségek  (földrengések,
vulkanizmus,  hegységképződés)  kapcsolatát,  térbeliségét,  illetve  magyarázza  a
kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait;

– felismeri  az  alapvető  ásványokat  és  kőzeteket,  tud  példákat  említeni  azok  gazdasági  és
mindennapi életben való hasznosítására.

FOGALMAK:
geoszféra,  geotermikus  energia,  kőzetlemez,  lemeztektonika,  hegységképződés,  földrengés,
vulkanizmus,  magma,  láva,  vulkáni  utóműködés,  földkéreg,  földköpeny,  földmag,  kőzetburok,
mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány, magmás,
üledékes,  átalakult  kőzet,  ásványi  nyersanyag,  érc,  homok,  lösz,  mészkő,  bazalt,  gránit,  homokkő,
kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit.

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK:
Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, 
Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); 
Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-
hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer; Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv.



TÉMAKÖR: A légkör

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– ismeri  a légkör szerkezetét,  fizikai  és kémiai  jellemzőit,  magyarázza az ezekben bekövetkező
változások mindennapi életre gyakorolt hatását;

– megnevezi  a  légkör  legfőbb  szennyező  forrásait  és  a  szennyeződés  következményeit,  érti  a
lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja ezeket
az időjárás alakulásával;

– időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít; 

– felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni;

– a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt fogalmaz
meg a témával összefüggésben;

– magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális következményeit.

FOGALMAK:
troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, melegfront,
hidegfront,  ciklon,  anticiklon,  felhő-  és  csapadékképződés,  csapadékfajták,  időjárás-előrejelzés,
globális  felmelegedés,  passzátszél,  nyugati(as)  szél,  sarki  szél,  tájfun,  monszunszél,  savas  eső,
tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia.



TÉMAKÖR: A vízburok

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és minőségi
viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket;

– igazolja a felszíni  és felszín alatti  vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és gazdasági
vonatkozásait,  bizonyítja  a  víz  társadalmi  folyamatokat  befolyásoló  természetét,  védelmének
szükségességét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– ismeri  a  vízburokkal  kapcsolatos  környezeti  veszélyek  okait,  és  reálisan  számol  a  várható
következményekkel;

– tudatában  van  a  személyes  szerepvállalások  értékének  a  globális  vízgazdálkodás  és
éghajlatváltozás rendszerében.

FOGALMAK:
tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, belvíz,
tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő,
vízválasztó,  vízhozam,  vízállás,  vízjárás,  árvíz,  holtág,  öntözővíz,  ivóvíz,  ipari  víz,  szennyvíz,
vízgazdálkodás, vízenergia.

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK:
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger,
Fekete-tenger,  Földközi-tenger,  Japán-tenger,  Karib  (Antilla)-tenger,  Kaszpi-tenger,  La  Manche,
Mexikói-öböl,  Perzsa  (Arab)-öböl,  Vörös-tenger,  Aral-tó,  Bajkál-tó,  Balaton,  Boden-tó,  Csád-tó,
Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent
Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, Velencei-tó, Viktória-tó, Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út,
Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna, Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó,
Mississippi,  Ob,  Pó,  Rajna,  Sárga-folyó,  Temze,  Volga,  Észak-atlanti  áramlás,  Golf-áramlás,
Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás.



TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– összefüggéseiben,  kölcsönhatásaiban  mutatja  be  a  földrajzi  övezetesség  rendszerének  egyes
elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait;

– összefüggéseiben  mutatja  be  a  talajképződés  folyamatát,  tájékozott  a  talajok  gazdasági
jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait;

– bemutatja  a  felszínformálás  többtényezős  összefüggéseit,  ismeri  és  felismeri  a  különböző
felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, felszíni
és felszín alatti formakincset.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve példák
alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági következményeit,
összefüggéseit; 

– felismeri  a  történelmi  és  a  földtörténeti  idő  eltérő  nagyságrendjét,  ismeri  a  geoszférák
fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit.

FOGALMAK

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás, zonális talaj,
azonális  talaj,  humusz,  talajszennyezés,  talajerózió,  magas part,  lapos  part,  turzás,  lagúna,  meder,
hordalékszállítás,  sodorvonal,  szurdok,  sziget,  zátony,  árvízvédelem,  villámáradás,  karsztjelenség,
karsztformák,  gleccser,  jégtakaró,  moréna,  fjord,  erdőhatár,  hóhatár,  szoláris  és  valódi  éghajlati
övezetesség, függőleges övezetesség 



TÉMAKÖR: Átalakuló  települések,  eltérő  demográfiai  problémák  a  21.
században

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– bemutatja  a  népességszám-változás  időbeli  és  területi  különbségeit,  ismerteti  okait  és
következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző folyamataival és
problémáival;

– különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, bemutatja
szerepkörük és szerkezetük változásait; 

– érti  és követi  a lakóhelye környékén zajló település-  és területfejlődési,  valamint  demográfiai
folyamatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst, országot,
országcsoportot.

FOGALMAK:
a  népesedési  átmenet  szakaszai,  természetes  szaporodás,  népességrobbanás,  népsűrűség,  korfa,
korszerkezet,  világvallás,  világnyelv,  tanya,  farm,  falu,  város,  agglomeráció,  világváros  (globális
város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet.

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK:
BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán.



TÉMAKÖR: Helyi  problémák,  globális  kihívások,  a  fenntartható  jövő
dilemmái

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– a  lakóhely  adottságaiból  kiindulva  értelmezi  a  fenntartható  fejlődés  társadalmi,  természeti,
gazdasági,  környezetvédelmi kihívásait;  felismeri  és azonosítja a földrajzi tartalmú természeti,
társadalmi-gazdasági és környezeti  problémákat,  megnevezi kialakulásuk okait,  és javaslatokat
fogalmaz meg megoldásukra;

– rendszerezi  a  geoszférákat  ért  környezetkárosító  hatásokat,  bemutatja  a  folyamatok
kölcsönhatásait;

– a  globális  problémákhoz  vezető,  Földünkön  egy  időben  jelen  lévő,  különböző  természeti  és
társadalmi-gazdasági  eredetű  folyamatokat  elemez,  feltárja  azok  összefüggéseit,  bemutatja
mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit;

– megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi
szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a nemzetközi összefogás
szükségességét;

– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz meg a
fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi
következményeit,  a  környezetkárosodás életkörülményekre,  életminőségre  gyakorolt  hatását,  a
lokális szennyeződés globális következményeit;

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás lényegét,
valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a termelésben és a
fogyasztásban;

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit;

– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés példáit
a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti szempontokat.

FOGALMAK:
globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom,
túlfogyasztás,  tudatos  fogyasztói  magatartás,  fogyasztóvédelem,  energiatudatosság,  vízlábnyom,
ENSZ,  UNESCO,  WHO,  elsivatagosodás,  ózonritkulás,  savas  csapadék,  globális  klímaváltozás,
népességrobbanás.



A továbbhaladás feltételei

A tanuló:

– rendelkezzen biztos természettudományos ismeretekkel a világegyetemről, a Naprendszer
égitestjeiről;  tudja  azokat  jellemezni,  s  ennek  során  alkalmazni  fizikai  és  kémiai
ismereteit,

– értse  és  tudja  magyarázni  az  égitestek  közötti  kapcsolatokat,  mozgástípusokat  és  ezek
következményeit,

– tudja összehangolni megfigyeléseit, tapasztalatait a tanultakkal,
– rendelkezzen valós képzettel az égitestek egymáshoz viszonyított méreteiről, igazodjon el

a csillagászati nagyságrendekben,
– legyen képes önálló feladatmegoldásra: a térképi és csillagászati ismeretekhez kapcsolódó

mérésre, helymeghatározásra, időszámításra,
– ismerje a geoszférák kialakulását, felépítését, szerkezetét; fő jelenségeiket, folyamataikat

és azok következményeit,
– tudja  példákkal  bizonyítani  a  kőzetburok,  a  vízburok  és  a  levegőburok  közötti  oksági

összefüggéseket, kölcsönhatásokat és a mindennapi életre gyakorolt hatásaikat,
– értse  és  támassza  alá  konkrét  példákkal  a  földrajzi  övezetesség  megnyilvánulásait,  a

bennük érvényesülő természeti és társadalmi kölcsönhatásokat a Föld különböző részein,
– ismerje  az  egyes  geoszférák,  a  földrajzi  övezetek  és  övek  fő  környezeti  problémáit,

megoldásuk lehetőségeit,
– értse  meg,  hogy a  természet  által  nyújtott  feltételek,  erőforrások eltérőek  a  Földön és

hasznosításuk mértéke, módja is különböző,
– lássa  be  a  népesség,  a  települések  elhelyezkedésének,  a  gazdálkodás  lehetőségeinek

összefüggéseit a földrajzi övezetességgel,
– tudja, hogy a Föld egységes rendszer, ahol a természeti és a társadalmi törvényszerűségek

egyaránt érvényesülnek,
– rendelkezzen mind a természeti, mind a társadalomföldrajzi információk feldolgozásához

szükséges elemi módszerek alkalmazásának képességeivel.
– alkalmazza  a  regionális  földrajzban  eddig  megszerzett  ismereteit  az  egyes  témakörök

feldolgozásakor.



10. évfolyam

TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– ismerteti  a  gazdaság  szerveződését  befolyásoló  telepítő  tényezők  szerepének  átalakulását,
bemutatja  az  egyes  gazdasági  ágazatok  jellemzőit,  értelmezi  a  gazdasági  szerkezetváltás
folyamatát;

– megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában
szerepet játszó tényezőket;

– ismerteti  a  világpolitika  és  a  világgazdaság  működését  befolyásoló  nemzetközi  szervezetek,
együttműködések legfontosabb jellemzőit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– értelmezi  és  értékeli  a  társadalmi-gazdasági  fejlettség  összehasonlítására  alkalmas  mutatók
adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző térségeiben; 

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben;

– modellezi a piacgazdaság működését;

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat; 

– összehasonlítja  az  európai,  ázsiai  és  amerikai  erőterek  gazdaságilag  meghatározó  jelentőségű
országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális világban;

– összefüggéseiben  mutatja  be  a  perifériatérség  társadalmi-gazdasági  fejlődésének  jellemző
vonásait, a felzárkózás lehetőségeit; 

– ismerteti  az  Európai  Unió  működésének  földrajzi  alapjait,  példák  segítségével  bemutatja  az
Európai  Unión  belüli  társadalmi-gazdasági  fejlettségbeli  különbségeket,  és  megnevezi  a
felzárkózást segítő eszközöket; 

– értelmezi  a globalizáció fogalmát,  a  globális  világ kialakulásának és  működésének feltételeit,
jellemző vonásait;

– példák  alapján  bemutatja  a  globalizáció  társadalmi-gazdasági  és  környezeti  következményeit,
mindennapi életünkre gyakorolt hatását.

FOGALMAK:
GDP,  GNI,  gazdasági  szektorok,  telepítő  tényező,  piac,  piacgazdaság,  munkamegosztás,
transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, újonnan
iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció.

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK

Európa
Országok:  Ausztria,  Belgium,  Bulgária,  Csehország,  Dánia,  Egyesült  Királyság  (Nagy-Britannia),
Észtország,  Finnország,  Franciaország,  Görögország,  Hollandia,  Horvátország,  Írország,
Lengyelország,  Lettország,  Litvánia,  Luxemburg,  Málta,  Németország,  Norvégia,  Olaszország,
Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia,



Ukrajna,  Városok: Bécs,  Berlin,  Bern,  Birmingham,  Brüsszel,  Bukarest,  Dublin,  Frankfurt,  Genf,
Hága,  Helsinki,  Kijev,  Koppenhága,  Lisszabon,  Ljubljana,  London,  Luxembourg,  Madrid,
Manchester,  Marseille,  Milánó,  Moszkva,  München,  Oslo,  Párizs,  Prága,  Riga,  Róma,  Rotterdam,
Stockholm,  Strasbourg,  Stuttgart,  Szentpétervár,  Szófia,  Tallinn,  Torino,  Trieszt,  Varsó,  Velence,
Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich, Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-
vidék.

Afrika
Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia.

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó.

Amerika

Országok:  Argentína, Amerikai  Egyesült  Államok, Brazília,  Kanada, Mexikó, Venezuela,  Panama,
Chile, Kolumbia.

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New
Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC, Atlanta, Dallas, Seattle,
Santiago, Bogotá.

Ausztrália és Óceánia
Országok: Ausztrália, Új-Zéland.

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington.

Ázsia
Országok:  Egyesült 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,  Kalkutta,  Hongkong,  Isztambul,  Jakarta,  Jeruzsálem,  Manila,
Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi.



TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak szűkebb és
tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– bemutatja  a  területi  fejlettségi  különbségek  okait  és  következményeit  Magyarországon,
megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit;

– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit.

FOGALMAK:
régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi fejlettségi
különbség, eurorégió.

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Régiók, megyék

Főbb települések:  Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, Debrecen,
Dunaújváros,  Eger,  Esztergom,  Gyöngyös,  Győr,  Gyula,  Hajdúszoboszló,  Harkány,  Hegyeshalom,
Hévíz,  Hódmezővásárhely,  Hollókő,  Jászberény,  Kalocsa,  Kaposvár,  Kazincbarcika,  Kecskemét,
Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd,
Paks,  Pannonhalma,  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.



TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– magyarázza  a  monetáris  világ  működésének  alapvető  fogalmait,  folyamatait  és  azok
összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket;

– bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük okait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– pénzügyi  döntéshelyzeteket,  aktuális  pénzügyi  folyamatokat  értelmez  és  megfogalmazza  a
lehetséges következményeket; 

– pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel előnyeit és
kockázatait;

– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős pénzügyi
tervezés és döntéshozatal fontosságát.

FOGALMAK 
működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású hitel,
kamat, hozam, kockázat,  lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés, BUX-index,
Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás, támogatott hitel, önerő.



TÉMAKÖR: Helyi  problémák,  globális  kihívások,  a  fenntartható  jövő
dilemmái

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

– a  lakóhely  adottságaiból  kiindulva  értelmezi  a  fenntartható  fejlődés  társadalmi,  természeti,
gazdasági,  környezetvédelmi  kihívásait;felismeri  és  azonosítja  a  földrajzi  tartalmú természeti,
társadalmi-gazdasági és környezeti  problémákat,  megnevezi kialakulásuk okait,  és javaslatokat
fogalmaz meg megoldásukra;

– rendszerezi  a  geoszférákat  ért  környezetkárosító  hatásokat,  bemutatja  a  folyamatok
kölcsönhatásait;

– a  globális  problémákhoz  vezető,  Földünkön  egy  időben  jelen  lévő,  különböző  természeti  és
társadalmi-gazdasági  eredetű  folyamatokat  elemez,  feltárja  azok  összefüggéseit,  bemutatja
mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit;

– megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi
szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a nemzetközi összefogás
szükségességét;

– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz meg a
fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi
következményeit,  a  környezetkárosodás életkörülményekre,  életminőségre  gyakorolt  hatását,  a
lokális szennyeződés globális következményeit;

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás lényegét,
valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a termelésben és a
fogyasztásban;

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit;

– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés példáit
a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti szempontokat.

FOGALMAK:
globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom,
túlfogyasztás,  tudatos  fogyasztói  magatartás,  fogyasztóvédelem,  energiatudatosság,  vízlábnyom,
ENSZ,  UNESCO,  WHO,  elsivatagosodás,  ózonritkulás,  savas  csapadék,  globális  klímaváltozás,
népességrobbanás.



A továbbhaladás feltételei

A tanuló:

– ismerje a gazdaság működésének folyamatát, fő ágainak jellemzőit, kiemelten a tercier és
az információs szektor szerepét,

– tudja jellemezni a piacgazdaságot,
– értse a nemzetgazdaságok, az integrációk és a multinacionális vállalatok szerepét napjaink

világgazdaságában, s tudja ezeket példákkal bizonyítani,
– ismerje fel a tőke szerepét a világgazdaság globalizálódásában,
– igazolja  példákkal a világgazdasági  szerepkörök térbeli  és időbeli  átrendeződését,  értse

azok okait,
– rendelkezzen hiteles ismeretekkel a Föld világgazdasági erőtereiről, legjelentősebb ország-

csoportjairól, országairól. Vegye észre hasonlóságaikat és különbségeiket,
– értse az összefüggést a világgazdasági centrumok és perifériák szerepkörei között, tudja

ezeket példákkal alátámasztani,
– ismerje  fel  és  indokolja  az  európai  integráció  jelentőségét  és  ellentmondásait  hazánk

társadalmi-gazdasági életében, valamint hazánk szerepét a regionális térszerveződésben,
– legyenek  friss,  aktuális  ismeretei  Magyarország  társadalmi-gazdasági  sajátosságairól,

gazdaságának húzóágazatairól,
– értse  meg  és  tudja  példákkal  bizonyítani  a  fogyasztói  társadalom  szerepét  a  világ

környezeti és gazdasági problémáinak kialakulásában és azok világméretűvé válásában,
– igazolja példákkal a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák összefüggéseit

és a megoldásukhoz szükséges nemzetközi összefogás szerepét,
– legyen  képes  különféle  információhordozók  földrajzi-környezeti  tartalmának,  önálló

feldolgozására, értelmezésére, a hozzájuk kapcsolódó véleményalkotásra.
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