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FÖLDRAJZ 

7–12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A 7–8. évfolyamon: a kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkészségek fejlesztése. 
A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozása – növekvő 

önállósággal, egyénileg és csoportosan. 
Az ismert tér fokozatos kitágítása: a kontinensek megismertetésével a fontosabb földrajzi-

környezeti jelenségek, folyamatok, erőforrások, valamint környezeti problémák térbeli 
elhelyezésével. 

A természeti és társadalmi környezet folyamatos változásaiban megnyilvánuló alapvető 
törvényszerűségek megismertetése. A folyamatok kölcsönhatásainak eredményeképpen létrejövő 
környezeti változások nyomon követése. A környezetkárosító hatások felismertetése és a 
következményeik csökkentésére irányuló hazai és nemzetközi erőfeszítések érzékeltetése. 

Magyarország földjének, a magyar gazdaság helyzetének és főként európai 
kapcsolatrendszerének megismertetése a hazához való kötődés megerősítésének érdekében. 

A 9–10. évfolyamon: a természetföldrajzi és társadalomföldrajzi, környezeti jelenségek, 
folyamatok, összefüggések átfogó rendszerekbe helyezésén van a fő hangsúly. 

A kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkészségek továbbfejlesztése a földrajzi-környezeti 
tartalmú információhordozók önálló értelmezésével, értékelésével, feldolgozásával, az 
ismeretszerzés változatos módjainak megismertetésével, alkalmaztatásával, a permanens 
önműveléshez szükséges motívumok, szándékok megerősítésével történik. 

Alapvető tájékozódás a térképen, a Naprendszerben, az Univerzumban, a Földön. 
A világgazdasági folyamatok felismertetése a bennük érvényesülő törvényszerűségek 

megláttatása: az országcsoportokban, régiókban. A magyarság és Magyarország szerepének 
értékelése a Kárpát-medencében, Közép-Európában, a földrészen és a világban. 

A világ társadalmi-gazdasági kérdéseinek, globális jelenségeinek, összefüggéseinek áttekintése 
példákon, folyamatokon keresztül. 

Tájékozottság kialakítása a legfontosabb környezeti veszélyekről, az emberiség felelősségéről az 
egészséges környezet megőrzésben, a fenntartható fejlődés globális méretű megszervezésében. 

A 11. és 12. évfolyamon a tantárgy közép- és emelt szintű érettségi vizsgakövetelményeihez 
igazodva: 
 – a középszintű vizsgához: az általános földrajzi-környezeti műveltség és a praktikus ismeretek 

alkalmazása, 
 – az emelt szintű vizsgához: az összefüggések felismerése és bizonyítása, a földrajzi-környezeti 

gondolkodás, az ismeretek alkalmazásához szükséges képességek fejlesztése a feladat. 
 

A földrajzi-környezeti gondolkodás fejlesztése 
 – az általános természeti-társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, tények, folyamatok 

vizsgálatával; térbeli és időbeli változásaik feltárásával, 
 – a vizsgálódásokat követő általánosításokkal, szintetizálással, az összefüggések felismertetésével, 

rendszerbe helyezésével, analóg példák keresésével, 
 – a kölcsönhatások és következményeik megláttatásával, 
 – a természettudományok és a társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek 

alkalmaztatásával, 
 – a történeti-földrajzi szemlélet formálásával, 
 – a kontinensekre, országcsoportokra, országokra, tipikus tájakra jellemző földrajzi kép 

kialakításával, 
 – a termelés eltérő lehetőségeinek, módjainak és teljesítményeinek összehasonlításával, 
 – a más népek, nemzetiségek, kultúrák, életformák iránti érdeklődés, a tisztelet felkeltésével, a 

humanista értékrend alakításával, 
 – a haza földrajzában való tájékozottság bővítésével, a nemzeti azonosságtudat formálásával, 
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 – a sokoldalú és differenciált, a tanulókhoz alkalmazkodó tanítási és tanulási eljárások 
megvalósításával, 

 – az információhordozókhoz és az információforrásokhoz való hozzájutás biztosításával, 
 – a sikeres érettségi vizsgára való felkészítés és felkészülés feltételeinek megteremtésével, 
 – a felelős állampolgári szerep, a környezetért felelős magatartás motivációjának erősítésével. 

 
 

A tananyag elrendezése 
 

7. évfolyam: Tájékozódás a földtörténeti időben 
 Az Európán kívüli kontinensek természeti és társadalomföldrajza 
 É-, Ny-, D-, Kelet-Európa és Oroszország 
8. évfolyam: Közép-Európa természeti és társadalomföldrajza 
 Magyarország természeti adottságai, társadalmi-gazdasági jellemzői 
9. évfolyam: Tájékozódás a kozmikus környezetünkben 
 A földi szférák kialakulása, jellemzői 
 A természetföldrajzi övezetek 
 A természeti és a társadalmi-gazdasági-környezeti tényezők összefüggései az 

övezetekben 
10. évfolyam: A világ változó társadalmi-gazdasági képe 
 Régiók, országcsoportok, országok 
 Magyarország 
 Globális környezeti problémák, megoldási lehetőségeik 
11-12. évfolyam: Térképi és csillagászati ismeretek 
 Geoszférák 
 A vízszintes és a függőleges övezetesség 
 A népesség és a települések 
 A világgazdaság és ágazatainak áttekintése 
 Magyarország természeti és társadalmi földrajza, környezeti állapota 
 Európa és résztájainak, kiemelt országainak természeti-társadalmi-gazdasági képe 
 Az Európán kívüli kontinensek és főbb országaik 
 A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 
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7. évfolyam 

Évi óraszám: 55 

Belépő tevékenységformák 

A különböző tartalmú földrajzi térképeken közölt információk felhasználása a kontinensek, 
illetve az egyes országok természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági megismeréséhez. 

Körvonalas (kontúrtérképes) feladatok irányított megoldása. 
Szemelvények gyűjtése a természeti környezetet veszélyeztető folyamatokról (pl. a trópusi 

esőerdők kiirtásáról, a talajerózióról, a savas esőről). 
Példák gyűjtése a környezetszennyezésre, egyéb környezetkárosításra, a környezeti problémák 

megelőzésére és megoldására, természeti és civilizációs katasztrófákra, azok tapasztalataira. 
A témához kapcsolódó tablók készítése. 
Gyűjtőmunka könyvek segítségével a nagy földrajzi felfedezésekről és ezeknek a társadalmi-

gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásairól. 
Információk gyűjtése különböző jellegű (elsődleges és másodlagos) információhordozókból az 

egyes népek életéről, szokásairól, kultúrájáról és hagyományairól. 
Tájékozódás a földtörténeti időoszlopon. 
A kontinensek felszínét, éghajlatát, növényzetét, talaját és gazdaságának jellemzőit bemutató 

képek és ábrák – kiemelten keresztmetszetek – elemzése, a jellemző elemek közötti összefüggések 
bemutatása. 

Tájékozódás légifotókon és űrfelvételeken tanári irányítással. 
Tényleges adatok, statisztikai adatsorok és különböző típusú diagramok összehasonlító 

elemzése. 
Egyszerű számítási feladatok megoldása (pl. népsűrűség, az éghajlatra jellemző értékek 

kiszámítása, statisztikai adatok feldolgozása). 
A tipikus tájak különböző, megadott szempontok szerinti önálló bemutatása, jellemzése. 
Példák keresése a természeti és a társadalmi jellemzők kölcsönhatásaira és a természeti 

környezet társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásáról. 
A természeti adottságok és a gazdasági élet kölcsönhatásainak bemutatása példák alapján. 
„Terméklisták” összeállítása az egyes országok hazánkban is kapható jellemző termékeiről. 
Irányított tanulói kiselőadás az egyes országok természeti és gazdasági sajátosságairól. 
Tanulói beszámoló tartása a magyar utazók, földrajzi felfedezők szerepéről a Föld és népeinek 

megismerésében. 
 

Célok: 

 – A tanulók világképének, földrajzi-környezeti gondolkodásának alapozása, meglévő ismereteik 
továbbfejlesztése, elmélyítése, differenciálása. 

 – A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése: 
  – a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek megismertetésével, 
  – a legjelentősebb országok, országcsoportok és tipikus tájaik bemutatásával, 
  –  a természeti adottságok – települések – életmód – gazdálkodás összefüggéseinek 

vizsgálatával, 
  – a társadalmi-gazdasági életben jelenlévő többirányú függőség bemutatásával, 
  – a gazdasági körülmények, hagyományok és az adott helyen élő emberek gondolkodásmódja, 

világszemlélete közötti kapcsolatok felismertetésével. 
  A földi környezet értésén, ismeretén és a belső motivációkon alapuló környezettudatos 

magatartás, életmód alapozása. 
  A földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására irányuló igény fejlesztése. 
  A kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkészségek alakítása. 
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  Gyakorlottság a földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók kiválasztásában, az 
információk feldolgozásában egyénileg és csoportosan. 
 
Témakörök Tartalmak 

 
Tájékozódás a 
földtörténeti 
időkben 
3 óra  

A földtörténeti események időbelisége és térbelisége. 
A történelmi és a földtörténeti időbeosztás nagyságrendjének eltérése. 
Eligazodás a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben. 
 

Az Európán kívüli 
kontinensek  
30 óra 

Afrika, Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek 
 
Afrika, Ausztrália, Antarktisz 
Helyzete, kialakulása, felszíne 
Afrika éghajlata, természetes növénytakarója, vízrajza 
A trópusi Afrika mezőgazdasága 
A kontinensek ásványkincsei és hasznosításuk. 
A Dél-Afrikai Köztársaság 
Ausztrália és Óceánia 
A sarkvidékek 
 
Amerika 
Fekvése, benépesülése, népessége 
Amerika kialakulása felszíne 
Földrajzi övezetesség az amerikai kontinensen 
Az USA gazdasága 
Kanada 
Mexikó és Brazília 
 
Ázsia 
Helyzete, fekvése, népessége 
Ázsia kialakulása, felszíne 
Övezetesség az ázsiai kontinensen 
Kína 
Japán 
Délkelet-Ázsia 
India 
Délnyugat-Ázsia 
Ismétlés, gyakorlás 
Ellenőrzés 
 

Európa (É-, Ny-, D-
, Kelet-Európa) és 
Oroszország 
19 óra 

Európa fekvése, felosztása, népessége. 
A kontinens természetföldrajzi képe. 
Az Európai Unió általános jellemzői. 
Észak-Európa országainak hasonló és eltérő társadalomföldrajzi képe. 
Franciaország. 
Nagy-Britannia, Egyesült Királyság. 
Átalakuló ipari körzetek 
Ny-Európában. 
Dél-Európa országainak társadalomföldrajzi képe. 
Olaszország. 
Spanyolország. 
A Balkán-térség földrajzi adottságai. 
Horvátország, Szerbia és Montenegró. 
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Kelet-Európa társadalomföldrajzi képe. 
Ukrajna. 
Oroszország – két kontinens országa. 
Ismétlés, gyakorlás 
Ellenőrzés 
 

Év végi ismétlés: 
3 óra 

Év végi ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 

 

 Az órák felhasználása 

Témakörök Új ismeretek  
elsajátítása 

Ismétlés, 
gyakorlás 

Helyi 
felhasználás, 

kiegészítő anyag, 
ellenőrzés 

Összes 
óraszám 

 I. Tájékozódás a földtörténeti 
időkben 

2 – – 3 

 II. Európán kívüli kontinensek     

  Afrika, Ausztrália, Antarktisz 6 1 2 9 

  Amerikaa 7 1 2 10 

  Ázsia 8 1 2 11 

III. Európa (É-, Ny-, D-, Kelet-
Európa) és Oroszország 

15 2 2 19 

  Év eleji, év végi ismétlés – 3 – 3 

  Összesen: 39 8 8 55 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak 

A kontinenseknél felsoroltak már nem szerepelnek az országoknál. A kiemelt országokat vastag betűk jelzik. 
Eurázsiai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer 
Afrika: Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Madagaszkár, Szuezi-csatorna, Vörös-tenger, Atlasz, Dél-afrikai-
magasföld, Etióp-, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró-csoport, Kongó-medence, Szahara, Szudán. 
Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kairó, Kongó, Niger, Nílus, Száhel-övezet, Viktória-tó, Zambézi, 
Tanganyika-tó. 
Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek: Antarktisz, Arktisz, Ausztrál-alföld, Murray, Nagy-Korallzátony, Nagy-
Vízválasztó-hg., Ny-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Új-Zéland. 
Ausztrál Államszövetség, Canberra, Melbourne, Sydney. 
Amerika: Antillák, Észak-, Dél-, Közép-Amerika, Floridai-fsz., Golf-áramlás, 
Grönland, Hawaii-szigetek, Jeges-tenger, Kaliforniai-félsziget, Karib-szigetek, Labrador-félsziget, Latin-
Amerika, Mexikói-öböl, Panama-csatorna. 
Amazonas-medence, Andok, Appalache-hegység, Brazil-felföld, Guyanai-hegyvidék, Kanadai-ősföld, 
Kordillerák, Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Parana-alföld, Patagónia, Préri, Sziklás-hegység. 
Amazonas, Colorado, Mississippi, Nagy-tavak, Parana, La Plata, Szent Lőrinc-folyó. 
Amerikai Egyesült Államok: Alaszka, Washington, Chicago, New York, Houston, New Orleans, Los 
Angeles, San Francisco. 
Argentína: Buenos Aires. Kanada: Ottawa. 
Kuba. Venezuela. 
Mexikó: Mexikóváros. 
Brazília: Brazíliaváros, Sao Paulo, Rio de Janeiro. 
Ázsia: É-, Belső-, K-, D-, DK-, DNy-Ázsia. 
Arab-, Hindusztáni-, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Fülöp-szigetek, Japán-szigetek, Japán-tenger, 
Jeges-tenger. 
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Kaszpi-tenger, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Maláj-félsziget, Perzsa-öböl. 
Altáj, Arab-ősföld, Csomolungma, Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, 
Közép-szibériai-fennsík, Pamír, Tien-san, Urál. 
Gobi, Hindusztáni-alföld, Kaszpi-mélyföld, Kínai-alföld, Mezopotámia-alföld, Nyugat-szibériai-alföld, 
Szibéria, Tibet. 
Aral-tó, Jangce, Indus, Gangesz, Jenyiszej, Léna, Ob, Sárga-folyó, Tigris, Urál-folyó, Bajkál-tó. 
India: Új-Delhi, Calcutta, Mumbai; Indonézia, Irak: Bagdad; Irán, Izrael, 
Japán: Tokió, Oszaka. 
Kína: Peking, Sanghaj, Kanton, Hongkong. 
Koreai-Köztársaság: Szöul. 
Szaud-Arábia, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Törökország: Ankara, Isztambul. 
Európa: Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Adriai-tenger, Jeges-tenger, La 
Manche. 
Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Boszporusz, Brit-szigetek, Ciprus, Észak-atlanti-áramlás, Izland, 
Kréta, Pireneusi-félsziget, Skandináv-félsziget, Szicília. 
Alpok, Appenninek, Balkán-hg., Balti-ősföld, Bretagne, Dinári-hg., Etna, Finn-tóvidék, Francia-
középhegység, Kárpátok, Kárpát-medencevidék, Kaukázus, Mont Blanc, Német-középhegység, Pennine-hg., 
Pireneusok, Skandináv-hg., Urál, Vezúv. 
Donyec-medence, Germán-alföld, Holland-mélyföld, Kelet-európai-síkság, Mezeta, Lengyel-alföld, 
Londoni-medence, Párizsi-medence. 
Dnyeper, Don, Duna, Elba, Ladoga-tó, Loire, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze, Urál folyó, Volga. 
Észak-, Nyugat-, Dél-, Kelet-Európa, Közép-Európa. 
A fentieken kívül, országonként 
Albánia: Tirana, Belgium: Brüsszel. Bosznia-Hercegovina: Sarajevo. Bulgária: Szófia. Dánia: Koppenhága. 
Észtország. Fehéroroszország: Minszk. Finnország: Helsinki. 
Franciaország: Lotaringia, Párizs, Marseille, Le Havre, Lyon, Strasbourg. Görögország: Athén. Hollandia: 
Amszterdam, Hága, Rotterdam. 
Horvátország: Dalmácia, Száva, Zágráb, Dubrovnik, Fiume (Rijeka). 
Írország: Dublin. Izland: Reykjavík. Lettország. Litvánia. Luxemburg. Macedónia: Skopje. Moldova: 
Chişinâu. 
Nagy-Britannia Egyesült Királyság: Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország, London, Birmingham, 
Glasgow, Manchester. 
Norvégia: Osló. 
Olaszország: Róma, Genova, Milánó, Nápoly, Torino, Vatikán, Velence. 
Oroszország: Moszkva, Murmanszk, Novoszibirszk, Szentpétervár, Volgográd. 
Portugália: Lisszabon. 
Spanyolország: Madrid, Barcelona. 
Svédország: Stockholm, Göteborg. 
Szerbia és Montenegro: Podgorica, Vajdaság, Belgrád, Szabadka, Újvidék. 
Ukrajna: ÉK-i Kárpátok, Kárpátalja, Kijev, Beregszász, Csap, Munkács, Odessza, Ungvár, Vereckei-hágó. 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló: 
 – ismerje a kontinensek fő természetföldrajzi vonásait. Tudja ezeket a fekvés, felszín, kialakulás 

és a földrajzi övezetesség összefüggésrendszerében vizsgálni, 
 – tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek 

összefüggéseit, kölcsönhatásait, 
 – ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátságait, a közöttük lévő 

hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét, 
 – támassza alá példákkal a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait, 
 – ismerjen a tanult térségben környezetkárosító folyamatokat, tevékenységeket és az elhárításukra 

(megelőzésükre) tett intézkedéseket, 
 – tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti- és tanári segítséggel az okfejtő 

térképolvasás szintjén, 
 – mutassa meg (jelölje be kontúrtérképen) a tanult topográfiai fogalmakat, kapcsolja hozzájuk 

jellemző földrajzi tartalmukat. 
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8. évfolyam 

Évi óraszám: 55,5 

Belépő tevékenységformák 
Tematikus térképek használata a természetföldrajzi adottságok megismeréséhez. 
Az egyes országrészek gazdasági különbségeinek bemutatása tematikus térképek összehasonlító 

elemzésével.  
Körvonalas (kontúrtérképes) feladatok önálló megoldása.  
A Kárpát-medence időjárásának megismerése különböző típusú időjárás-jelentések 

segítségével, az adatok értelmezésével.  
Az éghajlat jellemzőinek ábrázolása diagramokon, és következtetések levonása az adatokból.  
A folyamatábrák használata a földtörténeti események, a felszínfejlődés és következményeik 

feltárásához. 
A gazdasági élet ágazatainak, ágainak aránya, és változási tendenciáinak bemutatása statisztikai 

adatok feldolgozásával.  
Különböző jellegű adatok, aktuális információk gyűjtése Közép-Európáról.  
A Kárpát-medence népeinek és hagyományainak, a tájak eltérő földrajzi jellemzőinek 

bemutatása szemelvények alapján.  
Információk gyűjtése a népesedési problémák kialakulásának okairól statisztikák, almanachok, 

tömegkommunikációs források felhasználásával.  
Forráselemzés a gazdasági ágak átalakulásáról könyvekből, folyóiratokból és napilapokból 

szerzett ismeretek alapján.  
Tanulói beszámoló önállóan gyűjtött információk alapján hazánk és a különféle európai 

szervezetek kapcsolatáról.  
Tanulói kiselőadás a különböző tájak földrajzi adottságaival kapcsolatos népszokásokról 

könyvtári kutatómunka alapján.  
„Terméklisták” összeállítása Magyarország legfontosabb termékeiből és kiviteli cikkeiből.  
Tabló, illetve riport készítése hazánk idegenforgalmi vonzerejével kapcsolatban. 
 

Célok: 
 – A tanulók világképének, környezeti gondolkodásának továbbfejlesztése Közép-Európa, a 

Kárpát-medence és Magyarország ismeretanyagának elsajátíttatásával. 
 – A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozottság bővítése az európai természeti, 

társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével. 
 – A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése. 
 – A reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakítása, a hazához való kötődés 

formálása: 
  – Közép-Európa és a Kárpát-medence természetföldrajzi- és társadalomföldrajzi 

összefüggéseinek megismertetésével, 
  – a kontinensrész legfontosabb országainak, tipikus tájainak tárgyalásával, 
  – a különböző népek, nemzetiségek, társadalmi csoportok értékei, életmódja iránti érdeklődés, 

a másság tiszteletének kialakításával, 
  – Magyarország kedvező és kedvezőtlen természeti adottságainak társadalmi-gazdasági 

lehetőségeinek, nemzeti értékeinek, a világban elfoglalt helyének bemutatásával. 
 – A tanulók környezetféltő szemléletének, környezetet óvó magatartásának formálása a Kárpát-

medence és a haza környezeti értékeinek megismertetésével – a közösségeik, országuk, régiójuk 
problémáinak megoldásában való részvétel szándékának felébresztésével – és az aktív részvétel 
készségeinek fejlesztésével. 
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Témakörök  Tartalmak 

Közép-Európa 
tájainak és 
országainak 
természet- és 
társadalomföldrajza 
 13 óra 

Közép-Európa általános földrajzi képe. 
A közép-európai sík- és rögvidék természeti adottságai és gazdasági feltételei. 
A középhegységek és a feltöltött alföldek mint tipikus tájak. 
Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai 
Németország helye Európa gazdaságában 
Csehország és Lengyelország sajátos fejlődési útja 
Élet Közép-Európa magashegységeiben 
Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia, Svájc 
A kárpáti országok: Szlovákia, Románia 
 

Hazánk a Kárpát-
medencében 
 9 óra 

Magyarország helyzete Európában és a Kárpát-medencében. 
A földtörténeti múlt eseményei hazánk földjén. 
Átmeneti jellegű éghajlat. 
Vizek a mélyben és a felszínen. 
Küzdelem a vizek ellen, harc a vizekért. 
Erdős pusztából kultúrtáj. 
Környezetünk állapota és védelme. 
 

Fejlődésünk 
társadalmi alapjai 
 7 óra 

Népesedési folyamatok. 
A magyar népesség és 
elhelyezkedése. 
Településhálózatunk: 
– a falvak és tanyák, 
– a városok. 
Budapest. 
 

Hazai tájakon 
 13 óra 

Legnagyobb tájunk 
az Alföld. 
Löszvidékek, hordalékkúpok, árterek és 
gazdaságuk. 
A Kisalföld. 
Az Alpokalja. 
A Dunántúli-dombság. 
A Dunántúli-középhegység. 
Az Északi-középhegység. 
Nemzeti parkjaink. 
 

A magyar gazdaság 
 9 óra 

A magyar nemzetgazdaság az Európai Unióban. 
Az energiagazdaság. 
A gépipar, a vegyipar. 
A mezőgazdaság. 
Az élelmiszergazdaság. 
A közlekedés, szállítás. 
Az idegenforgalom. 
Külkereskedelmi kapcsolataink. 
Régiók Magyarországon. 
 

Év végi ismétlés 
 4 óra 

Év végi ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 
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 Az órák felhasználása 

Témakörök Új ismeretek  
elsajátítása 

Ismétlés, 
gyakorlás 

Helyi 
felhasználás, 

kiegészítő 
anyag, 

ellenőrzés 

Összes 
óraszám 

 I. Közép-Európa 11 1 1 13 

 II. Hazánk a Kárpát-medencében 7 1 1 9 

III. Fejlődésünk társadalmi alapjai 5 1 1 7 

IV. A hazai tájakon 10 1 2 13 

 V. A magyar gazdaság 7 1 1 9 

  Év eleji, év végi ismétlés – 4 – 4 

  Összesen: 40 9 6 55 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak 

Németország: Germán-alföld, Német-középhegység, Rajna, Sváb–Bajor-medence, Duna, Elba, 
Rajna–Majna–Duna vízi út. 
Berlin, Bonn, Bréma, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Halle, Köln, Lipcse, München, Ruhr-
vidék, Stuttgart. 
Lengyelország: Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Visztula, Odera, Varsó, Gdańsk, 
Katowice, Krakkó, Szilézia. 
Csehország: Cseh-medence, Érchegység, Morva-medence, Szudéták, Elba, Moldva. 
Prága, Brno, Karlovy Vary, Plzeň, Ostrava. 
Ausztria: Bécsi-medence, Grazi-medence, Keleti-Alpok, Duna, Bécs, Burgenland, Graz, Linz, 
Salzburg. 
Horvátország: Dinári-hg., Száva, Ljubjana, Eszék. 
Svájc: Bern, Genf. 
Szlovákia: Északnyugati-Kárpátok, Csallóköz, Magas-Tátra, Szlovák-érchegység, Duna, Vág, 
Pozsony, Kassa, Révkomárom. 
Szlovénia: Keleti-Alpok, Karszt, Száva, Ljubjana. 
Románia: Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Hargita, Kazán-szoros, Keleti-, Déli-Kárpátok, 
Moldova, Román-alföld, Duna, Körös, Maros, Olt, Szamos, Gyilkos-tó. 
Bukarest, Arad, Brassó, Constanţa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Ploieşti, Székelyföld, 
Székelyudvarhely, Temesvár. 
Magyarország: Balaton, Bodrog, Csepel-sziget, Dráva, Duna, Dunántúl, Dunakanyar, Fertő tó, 
Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kárpát-medence, Kelet-Közép-Európa, Keleti-főcsatorna, Kis-Balaton, 
Körös, Margit-sziget, Maros, Mohácsi-sziget, Mura, Nyugati-főcsatorna, Rába, Sajó, Sió, Szamos, 
Szentendrei-sziget, Szigetköz, Tihanyi-fsz., Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Visegrádi-szoros, Zagyva, 
Zala. 
Alföld: Tiszántúl, Duna–Tisza-köze, Mezőföld, Mátraalja, Bükkalja. 
Bácskai-löszhát, Beregi-síkság, Bodrogköz, Dráva-melléke, Duna–Dráva N. P., Hajdúság, 
Hortobágy, Hortobágyi N. P., Jászság, Kiskunság, Kiskunsági N. P., Körös–Maros N. P., Körösök-
vidéke, Maros–Körös-köze, Nagykunság, Nyírség, Pesti-síkság, Sárköz, Solti-síkság, Szatmári-
síkság. 
Algyő, Baja, Békéscsaba, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Gyula, Hajdúszoboszló, 
Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaba, Kalocsa, Karcag, Kecskemét, Makó, Mohács, Nyíregyháza, 
Martfű, Orosháza, Paks, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tiszaújváros, Százhalombatta, 
Törökszentmiklós. 
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Kisalföld: Győri-medence, Mosoni-síkság, Rábaköz, Marcal-medence, 
Ság, Somló, Hanság, Kis-Duna, Mosoni-Duna, Marcal, Fertő-Hanság N. P., 
Ács, Esztergom, Győr, Hegyeshalom, Komárom, Lábatlan, Mosonmagyaróvár, Nyergesújfalu, 
Pannonhalma, Petőháza, Répcelak. 
Alpokalja: Nyugat-magyarországi-peremvidék, Göcsej, Kemeneshát, Kőszegi-hg., Őrség, Soproni-
hg., Zalai-dombság, Zala. 
Balf, Bük, Kőszeg, Nagykanizsa, Sárvár, Sopron, Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg. 
Dunántúli-dombság, Tolnai-dombság, Somogyi-dombság, Külső-Somogy, Belső-Somogy, 
Szekszárdi-dombság, Mecsek, Villányi-hg., Baranyai-dombság, Balaton. 
Beremend, Kaposvár, Komló, Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Siófok, Szekszárd, Szigetvár, 
Zalakaros, Őrségi N. P. 
Dunántúli-középhegység: Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Balaton-felvidéki N. P., Budai-
hg., Dunazug-hegység, Gerecse, Móri-árok, Pilis, Tapolcai-medence, Velencei-hg., Vértes. 
Ajka, Balatonfüred, Dorog, Esztergom, Harkány, Hévíz, Keszthely, Pápa, Szentendre, Tata, 
Tatabánya, Tihany, Várpalota, Veszprém. 
Északi-középhegység: Aggteleki-karszt, Baradla-barlang, Borsodi-medence, Börzsöny, Bükk, 
Bükk-fennsík, Cserehát, Cserhát, Hegyalja, Kékes, Mátra, Nógrádi-medence, Tokaj-Eperjesi-hg., 
Visegrádi-hg., Zempléni-hg., Aggteleki N. P., Bükki N. P., Balassagyarmat, Eger, Gyöngyös, 
Hatvan, Hollókő, Hollóháza, Kazincbarcika, Miskolc, Ózd, Salgótarján, Sárospatak, Vác, Visonta, 
Visegrád, Záhony. 
Budapest – Budapesti agglomeráció, Magyarország megyéi. 
Közép-magyarországi, nyugat-dunántúli-, közép-dunántúli-, dél-dunántúli-, észak-magyarországi-, 
észak-alföldi-, dél-alföldi-régió. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló: 
 – ismerje Közép-Európa regionális sajátosságait; a Kárpát-medencevidék tipikus tájait és 

Magyarország fő természeti-társadalmi-gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait és 
összefüggéseit, 

 – tudja értelmezni és példákkal alátámasztani a kontinensrész sajátos gazdasági fejlődésének 
meghatározó összetevőit; a történelmi és a politikai változások, a történelmi hagyományok 
szerepét a társadalmi-gazdasági életben, 

 – támassza alá példákkal az eltérő életfeltételeket és életmódokat, a társadalom tájformáló 
szerepét Közép-Európában, illetve a Kárpát-medencében, 

 – tudja összehasonlítani és indokolni Közép-Európa országainak fejlettségét, 
 – értse az együttműködés szükségességét a régió és az Európai Unió tagállamai között, 
 – ismerje a térség környezeti állapotát károsító folyamatokat, tevékenységeket, s tudjon példákat 

mondani a megelőzés, az elhárítás lehetőségeire, 
 – indokolja az összefogás szükségességét hazánk és a közép-európai országok között; bizonyítsa 

példákkal sokoldalú kapcsolataikat, kötődésüket, egymásra utaltságukat társadalmi-gazdasági-
környezetvédelmi kérdésekben, 

 – ismerje a régió népeinek, nemzetiségeinek, különféle társadalmi csoportjainak jellegzetességeit, 
értékeit, hagyományait, 

 – ismerje hazánk társadalmi-gazdasági adottságait és lehetőségeit, integrációs törekvéseit, 
nemzetközi kapcsolatait, 

 – legyen képes aktuális információk gyűjtésére megadott téma és szempontok szerint; 
szemelvények, adatok elemzésére, megfigyelésekre, következtetések levonására, önálló 
vélemény megfogalmazására, 

 – használja a térképet információszerzésre a szemléleti és a logikai térképolvasás szintjén 
egyaránt, 
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 – tudja megmutatni térképen, bejelölni kontúrtérképen a tanult topográfiai fogalmakat és kapcsolja 
hozzájuk a jellemző földrajzi tartalmakat, 

 – ábrázolja ismereteit rajzokkal, térképvázlatok kiegészítésével, készítésével. 
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9. évfolyam 

Évi óraszám: 74 

Belépő tevékenységek 

 – Ismerje a tanuló a földi képződményeket, az alapvető természeti és társadalmi jelenségeket, 
folyamatokat, összefüggéseket. 

 – Értse a természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát, 
időbeli fejlődését. 

 – Tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, a megismert országok természeti és társadalmi 
jellemzőinek kölcsönhatásait, összefüggéseit. 

 – Ismerje fel a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátosságait. 
 – Értse meg, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák 

gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. 
 – Lássa, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi voltukban egyenrangúak. 
 – A hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerje természeti és társadalmi értékeinket, valamint 

a természeti tényezők hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek 
elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében. 

 – Ismerje az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatok példáit és megelőzésük, 
elhárításuk lehetőségeit. 

 – Tudjon példákat mondani a nemzetközi összefogásra, együttműködésre. Az általános iskola 
befejezésekor legyen képes az önálló szemléleti és – tanári segítséggel – az okfejtő 
térképolvasásra, a különböző méretarányú és tartalmú térképeken. Ismerje az eligazodáshoz 
nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat, tudjon hozzájuk tartalmi jellemzőket kapcsolni. 

 – Tudja kiválasztani és használni a földrajzi és egyéb információhordozókat. 
 – Alkalmazza biztonsággal a szakkifejezéseket. 
 – Ábrázolja ismereteit egyszerű térképeken, rajzokban. 
 – Megfigyeléseit, tapasztalatait tudja értelmezni, értékelni, alkosson azok alapján véleményt. 

 
Célok: 
 – Az általános iskolai tantárgyi előzményekre tudatosan építve, az ismeretek alkalmaztatásával 

elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Földet, mint bolygót és az emberiség életterét, annak 
természetföldrajzi sajátosságait, jelenségeit, fő folyamatait. 

 – Képessé tenni őket általánosításra, szintetizálásra, a jelenségek és folyamatok átfogó 
rendszerként való értelmezésére. 

 – A környezet természeti és társadalmi kölcsönhatásainak, összefüggéseinek feltárásával a tanulók 
környezettudatos gondolkodásának és tájékozottságának fejlesztése: 

  – a kozmikus környezet és a Föld, mint égitest megismertetésével, 
  – a Föld szféráinak és mozgásjelenségeik okainak és következményeinek megértetésével, 
  – a térbeli (térképi és földgömbi) és időbeli tájékozódás kiterjesztésével, 
  – a földrajzi övezetekben érvényesülő természeti és társadalmi kölcsönhatások 

felismertetésével, 
  – a természeti adottságok hasznosításának, a társadalmi-gazdasági élet eltérő feltételeinek 

bemutatásával a Föld különböző részein, 
  – a földrajzi övezetek, övek főbb környezeti problémáinak és azok lehetséges kezelési 

módjainak elemzésével, 
  – a kulcskompetenciákkal kapcsolatos készségek fejlesztésével, 
  – a belső motivációkra épülő környezettudatos magatartás és életmód alakításával. 
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I. Témakör: Tájékozódás a kozmikus környezetben. A térkép 
Célok: 
 – Bővíteni a tanulók tájékozottságát a Földről, mint égitestről és annak kozmikus környezetéről 

szerzett ismeretekkel. 
 – Formálni valós képzetüket a világegyetemről, a Naprendszer égitestjeiről és mozgásaik 

törvényszerűségeiről. 
 – Érzékeltetni az égitestek közötti hasonlóságokat és különbségeket. 
 – Megértetni és alkalmaztatni a Föld mozgásai és a földi időszámítás közötti összefüggéseket. 
 – Valós képzet kialakítása az égitestek méreteiről, viszonyított nagyságrendjéről. 
 – Az égbolton megfigyelt jelenségek, folyamatok összevetése a tanultakkal. 
 – Felkelteni a tanulók érdeklődését az űrkutatás eredményei és aktuális eseményei iránt. 
 – Rendszerezni és bővíteni a földi tájékozódáshoz szükséges térképi és a topográfiai ismereteket. 
 – Lehetőségeket teremteni gyakorlati alkalmazásokra, feladatmegoldásokra, az információforrások 

használatára. 
 – Formálni a tanulók természettudományos világképét kémiai és fizikai ismereteik 

felhasználásával is. 

II. Témakör: A földi szférák 
Célok: 
 – Fejleszteni a tanulók természettudományos és környezettudatos gondolkodását a geoszférák 

jellemzőinek megismertetésével. 
 – Megértetni a kőzetlemezek felépítését, mozgásuk okait és típusait, azok következményeit. 

Felismertetni és jellemeztetni a leggyakoribb ásványokat, kőzeteket, energiahordozókat, 
nyersanyagokat. Bemutatni a földtörténet fő időegységeit, eseményeit, képződményeit. 

 – Megismertetni a vízburok tagolódását, a felszíni és a felszín alatti víztípusok jellemzőit, 
egymással való kapcsolataikat. 

 – Bemutatni az időjárást és az éghajlatot kialakító és módosító tényezők szerepét a Föld 
különböző térségeiben. 

 – Megértetni a légkör alapfolyamatait. 
 – Beláttatni a Föld éghajlatának övezetes elhelyezkedését, a szélrendszerek övezetes kialakulását 

és ezek okait. 
 – Megértetni és példákkal alátámasztani a kőzetburok, a levegőburok és a vízburok fizikai 

jellemzői, mozgásjelenségei és azok következményei közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat. 
 – Alkalmaztatni a regionális földrajzi ismereteket. 
 – Észrevétetni és példákkal bizonyítani a felszín formálódásában a külső és a belső erők hatását, 

pusztító és építő munkáját, a földfelszín folytonos változását. 
 – Beláttatni, hogy a Föld egységes rendszer, s a rajta élő ember társadalmi-gazdasági 

tevékenységével átalakítja környezetét. 
 – Felismertetni az egyén, a társadalom felelősségét a geoszférák környezeti állapotáért, az 

összefogás szükségességét védelmükért. 

III. Témakör: A természetföldrajzi övezetesség 
Célok: 
 – A tanulók ismereteinek bővítése, szemléletük formálása a földrajzi környezet térbeli és időbeli 

változásainak vizsgálatával, összefüggéseinek sokoldalú elemzésével. 
  A csillagászati ismeretek alkalmazásával, megértetni az éghajlati övezetesség kialakulásának 

okait, és ezek következményeit a vízrajzi jellemzőkre, az élővilágra, a talajra, a felszínformáló 
folyamatokra: a természetföldrajzi övezetesség rendszerére. 

 – Bemutatni konkrét példákkal az egyes övezetek, övek, területek természeti feltételei és a 
gazdálkodás jellemzői közötti kapcsolatokat. 

 – Megismertetni a tanulókkal az övezetek, övek fő környezeti problémáit és megoldásuk 
lehetőségeit. 
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 – Alkalmaztatni az előzetesen megszerzett regionális földrajzi ismereteket. 
 – Segíteni a tanulókat a természeti folyamatok rendszerezésében, az általánosításban. 

IV. Témakör: A természeti és a társadalmi-gazdasági környezet 
kapcsolatrendszere 
Célok: 
 – A tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának, szemléletének fejlesztése a természetföldrajzi 

adottságok és a társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok összefüggéseinek vizsgálatával. 
 – Annak megértetése, hogy a társadalom életének a természet által nyújtott feltételei nagy 

mértékben eltérnek a Földön, ezért az erőforrások hasznosítása, az ember és környezetének 
kapcsolata is különböző. 

 – A népesség, a településtípusok területi elhelyezkedésének, a népesedési folyamat, a 
népességmozgások okainak feltárása a földrajzi övezetességgel való összefüggésükben. 

 – A tanulók érdeklődésének felkeltése különféle népességi, nemzetiségi és társadalmi csoportok 
értékei, életformája iránt – a társadalmi és gazdasági élet összefüggései kapcsán. 

 – Annak bizonyítása, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben a természet és a társadalom 
törvényszerűségei egyaránt érvényesülnek. 

 – Biztosítani a sokrétű társadalomföldrajzi információkhoz való hozzájutást és a 
társadalomtudományok feldolgozási módszereinek gyakorlását. 

 – Alkalmaztatni a tanulókkal a témakörhöz kapcsolódó topográfiai követelményeket. 
 – Ismereteik szabatos megfogalmazása, vitában való érvényesítése. 

 
 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 
Tájékozódás a 
kozmikus 
környezetben. 
A térkép 
13 óra 

Fejezetek a csillagászat történetéből. 
A Nap, mint égitest szerkezete, fizikai jellemzői, szerepe a földi életben. 
A Föld-típusú és a Jupiter-típusú bolygók. 
A Föld szerkezete. 
A Föld mozgásainak jellemzői és ezek következményei. 
A Hold jellemzői, mozgásai. 
A nap- és a holdfogyatkozás. 
Az üstökösök és a meteorok. 
A csillagok és a csillagrendszerek. 
A mesterséges égitestek és az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében. 
Tájékozódás a térképen és a földgömbön. 
 

A földi szférák. 
A kőzetburok. 
A vízburok. 
A levegőburok. 
34 óra 

 a) A kőzetburok 
A Föld belső szerkezete és fizikai jellemzői. 
A kőzetlemezek és mozgástípusaik. 
A lemezmozgások következményei: a hegységképződések és kísérő 
jelenségeik. 
Az ásványok és a kőzetek keletkezése, csoportosítása. 
A kőzetek felismerése, vizsgálata. 
A földtörténet eseményei. 
 

 b) A vízburok 
A vízburok kialakulása, tagolódása. 
Az óceánok és a tengerek. 
Vizek a szárazföldek felszíne alatt. 
A szárazföldek felszíni vizei. 
A szárazföldi jég és felszínformálása. 
A vizek jelentősége és védelme. 



15

 
 c) A levegőburok 

A légkör kialakulása, anyaga, szerkezete. 
Az időjárás és az éghajlat. 
A napsugárzás és a hőmérséklet. 
 
A légnyomás és a szél. 
A nagy földi légkörzések 
A monszunszél. 
Víz a légkörben: a csapadék. 
A légköri képződmények. 
A légkör jelentősége és védelme. 
A bioszféra összetett rendszere: a talaj. 
A főbb talajfajták és védelmük. 
A felszínfejlődés a belső és a külső erők kölcsönhatásában. 
A földfelszín nagyszerkezeti egységei, formakincseik kialakulása és változása. 
 

A természetföldrajzi 
övezetesség  
12 óra 

Az éghajlati és a földrajzi övezetesség. 
A szoláris és a valós éghajlati övezetek. 
A forró övezet. 
A mérsékelt övezet. 
A hideg övezet. 
A függőleges övezetesség. 
Az övezetek, övek, területek fő környezeti problémái. 
 

A természeti és a 
társadalmi-gazdasági 
kapcsolatrendszerek  
11 óra 
 
 
 
 
Év végi ismétlés, 
rendszerezés, 
ellenőrzés 
számonkérés 
4 óra 
 
 

A természeti és a társadalmi környezet. 
A világ népességének gyarapodása. 
A népesség összetétele. 
A népesség földrajzi eloszlása. 
A települések földrajzi jellemzői. 
A településtípusok. 
Az urbanizáció. 

 
A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak 

 
Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Atacama-sivatag, Ausztrál–indiai-lemez, Azori-szigetek, 
Csendes-óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez, 
Gondwana, Grossglockner, Japán-árok, Kaledóniai-hegységrendszer, Krakatau, Laurázsia, Líbiai-
sivatag, Mariana-árok, Mount St. Helens, Mt. Pelée, Namib-sivatag, Nasca-lemez, Pangea, 
Popocatépetl, Szent Gotthárd-hágó, Takla-Makán, Teleki-vulkán, Turáni-alföld, Variszkuszi-
hegységrendszer. 
Bóden-tó, Brahmaputra, Csád-tó, Duna-delta, Erie-tó, Eufrátesz, Felső-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, 
Hévízi-tó, Huron-tó, Holt-tenger, IJssel-tó, Ladoga-tó, La Plata, Lengyel-tóhátság, Mekong, 
Michigan-tó, Niagara-vízesés, Ontario-tó, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Szent Anna-tó. 
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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. 
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10. évfolyam 

Évi óraszám: 74 

Célok: 

 – Az általános iskolában elsajátított regionális földrajzi ismeretekre építve, azokat alkalmaztatva 
és kiegészítve elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Föld különböző térségeinek 
gazdaságát, sajátos társadalmi képét, a világgazdaság fő folyamatait. 

 – Képessé tenni őket a társadalmi-gazdasági változások térbeli és időbeli átrendeződésének 
megértésére; a társadalom, a világgazdaság működésének egységes rendszerként való 
értelmezésére. 

 – A helyi, a regionális és a globális folyamatok és összefüggések bemutatásával a tanulók 
társadalomról és gazdaságról alkotott képét, környezettudatos gondolkodását és tájékozottságát 
fejleszteni: 

  – az egyre növekvő társadalmi igények kielégítéséért folyó termelőtevékenység eltérő 
vonásainak és teljesítményeinek bemutatásával a Föld jellegzetes térségeiben, 

  – a különböző fejlettségi szintű országcsoportok, országok jellegzetes társadalmi, gazdasági és 
környezeti gondjainak feltárásával, 

  – a globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásainak bemutatásával, 
  – a nemzetközi összefogás szükségességének felismertetésével a társadalmi-gazdasági-

környezeti kérdések megoldásában, 
  – a szűkebb közösség, az ország, a régió, a világ problémáinak megoldására irányuló készség, 

felelős magatartás alakításával, 
  – a társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek, információ-forrásainak 

alkalmaztatásával, 
  – az információk szelektív felhasználásával, igazságtartalmuk bizonyításával vagy cáfolásával; 

alternatív lehetőségek keresésével a problémamegoldások során: vitával, érveléssel, az 
önálló vélemény tárgyszerű megfogalmazásával, 

  – a múlt és a jelen társadalmi folyamatairól, jelenségeiről szerzett ismeretek segítségével 
tendenciák érzékelése, meglátása, 

  – más tantárgyakban, illetve az iskolai oktatás keretén kívül szerzett ismereteik, tapasztalataik 
integrálásával, rendszerben történő gondolkodással, 

  – annak az igénynek a kialakításával, hogy a középiskola befejezése után is folyamatosan 
gyarapítsák földrajzi ismereteiket, 

  – használják földrajzi ismereteiket, kompetenciáikat állampolgári szerepük gyakorlása során. 
 

I. Témakör: A világ változó társadalmi-gazdasági képe 
Célok: 
 – A tanulók társadalomképének formálása a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeli 

nyomon követésével. 
 – Bemutatni a gazdaság működését, fő ágazatainak fejlődését, kiemelten a tercier és az 

információs szektor előretörését. 
 – Megértetni és példákkal bizonyítani a világgazdaság globalizálódását, a multinacionális 

vállalatok szerepét a folyamatban. 
 – Megismertetni a piacgazdaság jellemzőit, az integrációk formáit és szerepüket. 
 – Felismertetni a tőke szerepét a világgazdaságban és a nemzetgazdaságban. 
 – Feltárni és példákkal igazolni a gazdaság területi szerveződésének összefüggéseit és 

következményeit, a kölcsönös függőséget. 
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 – Megértetni a termelés és a fogyasztás ellentmondásait, térbeli elkülönülését, növekedésének 
korlátait. 

 – Beláttatni, hogy a társadalmi-gazdasági problémák megoldása a tudomány, a technika, a 
gazdasági és a politikai tényezők összehangolását, a nemzetközi összefogást igényli. 

II. Témakör: A világ régiói, országcsoportjai, országai 
Célok: 
 – A tanulók valós társadalomképének kialakítása friss, hiteles ismeretek nyújtásával a Föld 

különböző térségeinek társadalmi-gazdasági életéről, a világgazdaságban betöltött szerepéről; 
azok változásáról, területi átrendeződéséről, a társadalmi-gazdasági folyamatok időbeli 
léptékéről. 

 – Megértetni a gazdaság területi szerveződésének összefüggéseit és következményeit. 
 – Bemutatni a világgazdasági centrumok és a peremterületek szerepkörének és 

kapcsolatrendszerének alakulását példákon keresztül. 
 – Alátámasztani a világ változó gazdasági képét, sokféleségét a különböző szerepet betöltő régiók, 

országcsoportok és országok kiemelésével, hangsúlyosan az Európai Unió és Magyarország 
világgazdasági és regionális térszervező szerepét. 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését más kultúrák, népek iránt. 
 – Elmélyíteni a nemzettudatukat, pozitív viszonyulásukat a közös európai értékekhez. 
 – Felismertetni az európai egység alakulásának jelentőségét és ellentmondásait hazánk életében. 
 – A feldolgozás során támaszkodni a történelmi és állampolgári ismeretekre, a történeti 

szemléletmódra és ismeretszerzési képességekre. 

III. Témakör: A globális problémák földrajzi vonatkozásai 
Célok: 
 – A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásainak összegzésével megértetni a 

környezeti válság kialakulásának okait és folyamatát. 
 – Beláttatni a termelés és a fogyasztás növekedési korlátait, a fogyasztói társadalom szerepét a 

környezeti és a gazdasági problémák globalizálódásában. 
 – Példákkal igazolni a helyi, a regionális és a globális környezeti kérdések összefüggéseit, a 

nemzetközi összefogás szükségességét a problémák megoldásában. 
 – A környezettudatos gondolkodás, az értékőrző szemlélet kialakítása, az egészséges környezet és 

a fenntartható fejlődés megőrzéséért. 
 – Hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulók felelős, a környezetért tenni akaró állampolgárokká 

váljanak. 

 

TÉMAKÖRÖK  TARTALMAK 
 
A világ változó 
társadalmi-gazdasági 
képe 
 27 óra 

 
A gazdasági szerkezet és átalakulása. 
A piacgazdaság. 
A nemzetgazdaság. 
A globalizáció és az integráció folyamata. 
A tercier ágazat. 
Az információs ágazat. 
A tőke nemzetközi áramlása. 
A világgazdasági szerepkörök térbeli és időbeli változásai. 
A gazdaság és a környezet állapota. 
Nemzetközi szervezetek és együttműködések. 
A pénz a világgazdaságban. 
A nemzetközi tőkeáramlás. 
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A világ régiói, 
országcsoportjai, 
országai 
 32 óra 

A gazdasági pólusok kialakulása. 
A világgazdaság erőterei: 
Észak-Amerikában (az USA); Kelet- és Délkelet-Ázsiában (Japán, a 
„kistigrisek”, az iparosodás második körének országai); az Európai Unió, 
(magterületének és peremvidékének országai). 
A fejlődő országok általános jellemzői. 
A fejlődő országok szerepe a világgazdaságban. 
Az egyedi szerepkörök 
példái: A Benelux-államok, Svájc, Izrael, Törökország, Egyiptom, India, 
Kína. 
A kőolajra épülő gazdaságok. 
A „banánköztársaságok”. 
Az „adóparadicsomok”. 
Magyarország helye, szerepe a nemzetközi folyamatokban. 
A gazdasági rendszerváltás sajátosságai hazánkban. 
Gazdaságunk húzóágazatai. 
Az ipar. Az élelmiszeripar. Az idegenforgalom 
A külkereskedelem. 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk földrajzi alapjai. 
 

A globális környezeti 
problémák földrajzi 
vonatkozásai  
 11 óra 
 
 
 
 
 
 
Év végi ismétlés, 
számonkérés, helyi 
adottságok 
 4 óra 

A túlnépesedés, a népességmozgás. 
Az éhezés és a szegénység. 
A nyersanyag- és energiaválság. 
Az urbanizáció környezeti következményei. 
A geoszférák környezeti károsodásai. 
A fenntartható fejlődés. 
Nemzetközi összefogás a környezet védelméért. 
 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak 
A középfokú földrajztanítás az általános iskolában megismert névanyag új szempontok szerinti 

feldolgozását és alkalmazását is szükségessé teszi. Ezeket a mellékletben soroljuk fel. 
Új topográfiai fogalmak 
asszuáni Nagy-gát, Kuznyecki-medence, Száhel-öv, Szilícium-völgy; 
Arab Emírségek, Bolívia, Chile, Csád, Guinea, Irán, Kenya, Kuvait, Líbia, Libéria, Málta, 
Marokkó, Monaco, Nicaragua, Tunézia, 
Bahama-szigetek, Bali, Dominika, Kanári-szigetek, Panama, Seychelle-szigetek, 
Alexandria, Antwerpen, Atlanta, Cseljabinszk, Csernobil, Dallas, Dnyepropetrovszk, Donyeck, 
Dortmund, Duisburg, Europoort, Fokváros, Galati, Hannover, Haifa, Houston, Jeruzsálem, Kobe, 
Krasznojarszk, Kyoto, Manila, Mekka, Ostrava, Perth, Randstad, Rijád, Szczecin, Seattle, Tel Aviv-
Jaffa, Theszaloníki, Trieszt, Uszty-Ilimszk, Várna, Zürich. 
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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 országcso-

portjairól, 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. 
 

Kimeneti követelmények a 10. osztály végén 
 – Tudjon a tanuló helymeghatározásokat végezni a térképen, a földgömbön. 
 – Legyen képes térképi, időszámítási feladatok megoldására. 
 – Ismerje a geoszférák legfontosabb folyamatait és hatásukat a mindennapi életre. 
 – Rendelkezzen valós képzetekkel a környezet földrajzi elemeinek méretéről, a számokkal 

kifejezhető időbeli változások nagyságrendjéről. 
 – Ismerje a földrajzi övezetesség összetevőit. 
 – Támassza alá példákkal a bennük érvényesülő természeti és társadalmi kölcsönhatásokat. 
 – Értse a népesség földrajzi eloszlását és a települések elhelyezkedését meghatározó tényezőket. 
 – Tudja jellemezni a gazdasági élet fő ágait, ágazatait. 
 – Mutassa be szerepük, jelentőségük változását. 
 – Ismerje a világgazdaság pólusait, a gazdaságban betöltött szerepüket. 
 – Értse az integrációs folyamat lényegét és fokozatait. 
 – Legyenek biztos ismeretei az egyes térségek, gazdasági régiók történeti és területi 

átrendeződéséről. 
 – Mutassa be a környezetkárosító tényezők földrajzi okait. 
 – Ismerje és igazolja példákkal a globális környezeti és gazdasági problémák kialakulását, 

mérséklésük lehetőségeit. 
 – Legyen képes a földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók (különféle méretarányú és 

tartalmú térképek, statisztikai kiadványok, lexikonok, folyóiratok, szakirodalom, képek, filmek, 
CD-romok, internet stb.) tartalmának értelmezésére információk, önálló gyűjtésére és azok 
feldolgozására. 

 – Tudja megmutatni térképeken, bejelölni kontúrtérképeken a topográfiai fogalmakat; 
megfogalmazni azok földrajzi tartalmi jegyeit. 



21

 – Alkalmazza a megszerzett kulcskompetenciákat, amelyek megerősítéséhez, rendszerezéséhez a 
földrajz tanulása-tanítása hozzájárult. 

 – Földrajzi tanulmányainak befejezése után is legyen igénye a földrajzi-környezeti problémák 
megismerésére, megértésére. 

 – Személyiségét jellemezze a környezete iránt érzett felelősségtudat és tenni akarás. 
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FÖLDRAJZ 

Specializáció, fakultáció 

11-12. évfolyam 

Célok, feladatok 

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. 
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11. évfolyam 

Évi óraszám: 74 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  
3 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  
7 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  
30 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. 
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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 
10 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 
10 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 
9 óra 
 

 

Helyi adottságok 
5 óra 
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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. 
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12. évfolyam 

Évi óraszám: 64 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 
16 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. 
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A globális környezeti 
problémák földrajzi 
vonatkozásai 
8 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 
8 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 
8 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. 

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. 

 


