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FÖLDRAJZ FAKULTÁCIÓ 11. ÉVFOLYAM  
 

1 év, heti 1 óra 

A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait – a 
természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, ezáltal 
sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen 
interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmi-
gazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó tantárggyá. 
A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint egységes rendszer 
sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése és tevékenysége 
növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az egyensúlyát, amelynek 
következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen súlyosak is lehetnek. A földrajz 
tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi szemléletének köszönhetően feltárja az 
egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly 
helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet tölt be a 
környezettudatosság kialakításában. A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik 
szűkebb és tágabb természeti, társadalmi- gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló 
folyamatokat – melyeknek önmaguk is részesei – , továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a 
környezetben való tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és 
módszereket. A földrajz a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett 
számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, 
a talajtani és a planetológia -csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, 
szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is. Bolygónkról és annak 
természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind pontosabb és sokrétűbb 
ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak megértetésére csak a 
megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok újragondolását teszi 
szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített adatmennyiség rohamos 
növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő 
hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére, értelmezésére, az összefüggések 
feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi. 
Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló 
földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, hanem annak okait és következményeit is feltárja. 
Mindez a természeti-környezeti és a társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen 
eseményein túlmutatva értékelésre, problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. A 
földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 
társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló 
gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, valamint a 
problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az információs 
társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős és tudatos 
állampolgári szerepvállalás kialakításához. A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és 
tudatosítása, hogy a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és 
cselekvés az élhető jövő, a fenntartható környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető 
problémák felismertetése, a már észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges 
megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért 
felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában. A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni 
képes földrajzoktatás alig képzelhető el a térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök 
használata nélkül, ez pedig hozzájárul a tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos 
eszközhasználóvá válásukhoz. Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen 
átalakította és folyamatosan formálja a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók 
megértsék, hogyan válnak globális folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez 
a folyamat hogyan befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett 
fontos a nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk 
nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás 
hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez. A 
térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges 
természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás 
hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő 



vitakultúra kialakulásához. A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli 
következményeire fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk 
zajló társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá 
a logikus érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és 
etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, egymás 
tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is. A földrajz a helyi, regionális és globális 
gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével elősegíti a gazdasági élet eseményeiben 
eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgári gondolkodás és szemléletmód 
kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a mindennapi életben hasznosítható gazdasági és 
pénzügyi ismeretek bemutatásával hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség 
kialakításához. A tantárgy komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-
földtani, környezeti, gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen 
irányú pályaorientációját is jelentősen támogatja. A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben 
rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: A tanulás kompetenciái: Szüntelenül 
változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos 
tájékozódás, információszerzés és a nyitott gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben 
még irányított, majd egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-
tanítási folyamatnak hozzá kell járulnia az információszerzés és - feldolgozás készségének 
fejlesztéséhez, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A 
földrajztanulás célja, hogy elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet 
különböző területein, támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő 
tanulás képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi- földtudományi, 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a 
valós térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például 
újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése 
révén). A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 
A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egészséges 
vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi tartalmú információk 
értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz kapcsolódó – feladatok 
megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások értelmezése és feldolgozása 
hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. A digitális kompetenciák: A korszerű 
földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyújtotta aktuális információk tanításba való 
beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális 
kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális térképek, 
térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi összefüggések 
felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett fontos feladatnak 
tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a tudatos felhasználóvá 
válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos 
közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás 
tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális 
eszközökkel történő bemutatását. A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás 
során a földrajzi problémák kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül 
lehetőség nyílik a gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 
modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. A 
földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő azonosságok és 
különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi folyamatok vizsgálata 
során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe kerül az új megoldási 
ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy 
hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az 
értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő 
gondolkodás megerősítése. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a 
társadalomföldrajzi témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 
megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során lehetőség 
nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek alkalmazása 
lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi 



életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő konfliktusokat. A kreativitás, a kreatív alkotás, 
önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ társadalmi, kulturális sokszínűségének 
bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális értékek megismerését, emellett hozzájárul a 
kulturális identitás tudatosításához, a kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény 
kialakításához. Az önállóan vagy csoportosan létrehozott produktumot (például modell, 
prezentáció) elváró feladatok hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének 
fejlődéséhez. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk 
révén napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a 
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern gazdasági 
élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerőpiac 
igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a vállalkozói kompetencia 
fejlődésére.  
 

A 11. ÉVFOLYAMON A FÖLDRAJZ TANTÁRGY ALAPÓRASZÁMA: 36 ÓRA.  

 
A fent megjelölt nemes célok nem teljesíthetőek 36 óra alatt. 
Egy fakultáció célja a tanulók hozzásegítése a minél jobb érettségi eredményhez. 
A kerettantervben meghatározott témák, 9 – 10. évfolyamon, nem teszi lehetővé a teljes érettségi 
követelmények feldolgozását. A kimaradó témák: a táblázatban felsoroltak szerint. A fakultáció 
feladata lenne az eddig tanultak elmélyítése, rendszerezése, gyakorlása mellett a kimaradt témakörök 
feldolgozása.  Ezen feladatok elvégzéséhez nem elegendő a 36 óra. 
Amennyiben csak a kimaradt témák feldolgozására kerül sor, akkor alábbi beosztás javasolt. 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 
 

Sorszám 

érettségi 

szerint 

Téma Óraszám 

3.1.5 A Föld nagyszerkezeti egységei 2 

4.8 A geoszférák fejlődése a múltban, földtörténet 3 

7.1 A Kárpát-medence természeti és társadalmi sajátosságai 3 

7.2 Magyarország természeti adottságai 5 

8. Európa regionális földrajza 12 

9. Az Európán kívüli kontinensek regionális földrajza 11 

  összes:36 

 

 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

 
A vizsgázótól a topográfiai fogalmakkal kapcsolatban elvárható tevékenységek:  

- tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos földrajzi helyzetüket, fekvésüket;  

- tudja megmutatni azokat különböző térképeken;  

- tudja felismerni és megnevezni azokat kontúrtérképen;  

- kapcsoljon földrajzi-környezeti tartalmakat az egyes topográfiai fogalmakhoz.  
 
 



TÉMAKÖR: A FÖLD NAGYSZERKEZETI EGYSÉGEI 

ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

Ismertesse a Föld nagyszerkezeti egységeit.  
Tudjon példákat mondani a nagyszerkezeti egységekre, és mutassa meg ezeket a térképen, ismerje 
fel térképvázlaton.  
Ismerje fel, különböztesse meg képeken, ábrákon a nagyszerkezeti egységeket.  
Mutassa be a nagyszerkezeti egységek és a jellemző ásványkincs-előfordulások kapcsolatát.  
Ismertesse az ősmasszívumok szerkezeti és morfológiai típusait.  

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 GEOSZFÉRÁK FEJLŐDÉSE A MÚLTBAN, FÖLDTÖRTÉNET 

ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

Ismerje a földtörténeti idő léptékeit.  
Ismertesse a földtörténeti korbeosztás nagy egységeit. Tudja ezek időbeli sorrendjét és 
hozzávetőleges időtartamukat.  
Ismerje az egyes földtörténeti idők meghatározó eseményeit, képződményeit.  
Mutassa be a Föld nagyszerkezeti egységeinek kialakulását és átalakulásukat a földtörténeti idők 

folyamán.  

FOGALMAK 

óidő, középidő, triász, kréta, júra, jérkorszak, holocén, geotermikus energia, kőzetlemez, 

lemeztektonika, hegységképződés, ásvány, magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, 

érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, 

földgáz, bauxit 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Kanadai-, Guyanai-, Brazil-, Balti-, Angara-, Afrikai-, Antarktiszi-, Ausztrál, Dekkán-, Kínai-, 

Arab-masszívum, 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 KÁRPÁT-MEDENCE TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI 

SAJÁTOSSÁGAI  

ÓRASZÁM: 3 ÓRA   

TANULÁSI EREDMÉNYEK 



Helyezze el hazánkat a térképen, a földgömbön, Európában és a Kárpát-medencében.  
Ismertesse a medencejelleg következményeit az éghajlat, a vízrajz, a vízkészlet és a környezeti 
állapot vonatkozásában.  
Jellemezze a Kárpát-medence nemzetiségi összetételét tematikus térképek és adatsorok 
segítségével.  
Ismertesse a magyarság elhelyezkedését a Kárpát-medencében és a világban.  
 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Nyugati-, Észak-keleti-, Keleti-, Déli-Kárpátok, Erdélyi-szigethegység, Erdélyi-medence, Magas-
Tátra, Alacsany-Tátra, Délvidék, Vág, Olt, Száva 
 
 

TÉMAKÖR: MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI  

ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

Magyarázza meg folyamatábra vagy táblázat segítségével a földtörténeti idők meghatározó 
jelentőségű geológiai eseményeit.  
Nevezze és mutassa meg térképen az egyes idők, időszakok főbb képződményeit.  
Ismertesse hazánk legfontosabb felszínalkotó kőzeteinek területi előfordulását, felhasználásuk 
lehetőségeit.  
Mutassa be hazánk földrajzi helyzetének éghajlati következményeit, a legfontosabb módosító 
tényezőket.  
Jellemezze hazánk éghajlatát.  
Nevezze meg kontúrtérképen hazánk legjelentősebb folyóit, tavait és jellemezze azokat.  
Értékelje felszíni vizeink gazdasági jelentőségét.  
Ismertesse a felszín alatti vizek hazai típusait, előfordulásait, hasznosítását.  
Mutassa be vizeink környezeti problémáit.  
Mondjon példákat a vízvédelem hazai lehetőségeire és megoldásaira.  
Mutassa be az éghajlat, a természetes növénytakaró és a talaj összefüggéseit hazánk területén.  
Értelmezzen Magyarország természeti adottságaival kapcsolatos tematikus térképeket.  
 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Alföld, Alpokalja, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, 
Kisalföld Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-barlang, Baranyai-
dombság, Belső-Somogy, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, Bükk-
fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna menti síkság, 
Duna–Tisza köze, Dunakanyar, Dunazug-hegység, Gerecse, Gödöllői-dombság, Győri-medence, 
Hajdúság, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Keszthelyi-hegység, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros 
köze, Kőszegi-hegység, Külső-Somogy, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-
sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-
dombság, Soproni-hegység, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Szigetköz, Tapolcai-
medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tokaji (Zempléni)-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-
hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, 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, Ajka, Algyő, Baja, 
Balassagyarmat, Balatonfüred, Berente, Békéscsaba, Budapest, Bük, Debrecen, Dunaújváros, Eger, 
Esztergom, Gödöllő, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hatvan, Hegyeshalom, 
Hévíz, Hódmezővásárhely, Jászberény, Jászfényszaru, Kalocsa, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, 
Komárom, Kőszeg,  
 

TÉMAKÖR: EURÓPA REGIONÁLIS FÖLDRAJZA 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 



Ismertesse a nagytájak felszínformáit, a földtörténeti múltjuk és a geológiai szerkezetük közötti 
összefüggéseket. Támassza alá példákkal a geológiai szerkezet és az ásványkincsek 
előfordulásának összefüggését.  
Mutassa meg a térképen és jellemezze a kontinens nagytájait, szerkezeti egységeit.  
Mutassa be az éghajlatot alakító és módosító tényezők szerepét a kontinensen.  
Ismerje fel diagramok és más ábrák, képek, leírások alapján a kontinens jellegzetes éghajlatait, 
jellemezze azokat.  
Nevezze meg kontúrtérképen a kontinens legfontosabb felszíni vizeit.  
Mutassa be tematikus térképek segítségével az éghajlat, a vízrajz, a növényzet és a talajtípus közötti 
összefüggést.  
Magyarázza meg a természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági fejlődés népsűrűséggel való 
kapcsolatát.  
Mutassa meg térképen Európa sűrűn lakott területeit, nagy agglomerációit, és indokolja az 
elhelyezkedésüket.  
Sorolja fel és mutassa meg térképen, kontúrtérképen a résztémakörökben nevesített 
országcsoportokat, országokat, azok fővárosait, legfontosabb gazdasági központjait, és ismertesse 
tipikus földrajzi jellemzőiket.  
Sorolja fel a kontinensrészek jellegzetes mezőgazdasági terményeit, ásványkincseit, illetve tipikus 
gazdasági ágazatait.  
Mutassa be a résztémakörökben nevesített országok, országcsoportok szerepét, jelentőségét a 
világgazdaságban és az Európai Unióban.  
 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa  
Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Bécsi-medence, Brit-
szigetek, Ciprus, Csallóköz, Cseh-medence, Dalmácia, Déli-Kárpátok, Dinári-hegység, Duna-delta, 
Erdélyi-medence, Erdélyi-szigethegység (Erdélyi-középhegység), Etna, Északkeleti-Kárpátok, 
Északnyugati-Kárpátok, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Germán-alföld, Hargita, Holland-
mélyföld, Izland, Kárpát-medence (Pannon-medence), Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Keleti-
Alpok, Keleti-Kárpátok, Kréta, Krím-félsziget, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Lengyel-
tóhátság, Londoni-medence, Magas-Tátra, Mont Blanc, Morva-medence, Német-középhegység, 
Nyugati-Alpok, Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, 
Pireneusok, Pó-alföld, Román-alföld, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, 
Szudéták, Urál, Vezúv  
Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, Elba, 
Égei-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, La 
Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Szent Anna-tó, Tajo (Tejo), 
Temze, Urál (folyó), Vág, Visztula, Volga  
Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Észak-Macedónia, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Koszovó, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Montenegró, Nagy-Britannia (Anglia, 
Skócia, Wales) és Észak-Írország Egyesült Királysága, Németország, Norvégia, Olaszország, 
Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, 
Ukrajna, Vatikán  
Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Muravidék, Partium, Székelyföld, 
Vajdaság  
Amszterdam, Arad, Athén, Barcelona, Belgrád, Beregszász, Berlin, Bern, Bécs, Birmingham, 
Brassó, Bréma, Brno, Brüsszel, Bukarest, Constanţa, Csernobil, Csíkszereda, Doneck, Dortmund, 
Drezda, Dublin, Dubrovnik, Duisburg, Eszék, Fiume (Rijeka), Frankfurt am Main, Gdańsk, Genf, 
Genova, Gibraltár, Glasgow, Graz, Hamburg, Helsinki, Karlovy Vary, Kassa, Katowice, Kijev, 
Kolozsvár, Koppenhága, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lisszabon, Liverpool, Ljubljana, London, 
Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marosvásárhely, Marseille, Milánó, Moszkva, Munkács, 
Murmanszk, München, Nagyvárad, Nápoly, Odessza, Oslo, Ostrava, Párizs, Ploieşti, Plzeň, 
Podgorica, Pozsony, Prága, Priština, Reykjavík, Révkomárom, Riga, Rostock, Rotterdam, Róma, 
Salzburg, Skopje (Szkopje), Split, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szabadka, Szarajevó, 



Szentpétervár, Székelyudvarhely, Szófia, Tallinn, Temesvár, Torino, Trieszt, Újvidék, Ungvár, 
Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich  
Donyec-medence, Közép-angliai iparvidék, Olasz ipari háromszög, Ruhr-vidék  
 

TÉMAKÖR: AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK REGIONÁLIS FÖLDRAJZA  

ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

Mutassa meg térképen, nevezze meg kontúrtérképen és jellemezze a kontinensek nagytájait, folyóit, 
tavait, jellegzetes térségeit, a résztémakörökben nevesített országcsoportokat, országokat, azok 
fővárosát és egyéb gazdasági központjait.  
Mondjon példákat a kontinensek fő erőforrásaira.  
Elemezze tematikus térképek alapján a geológiai szerkezet és az ásványkincsek összefüggéseit.  
Mutassa be a kontinensek természetföldrajzi adottságait éghajlati, növényzeti és talajtérképek 
összehasonlító elemzésével.  
Ismerje fel képek, ábrák, leírások és tematikus térképek alapján a földrajzi öveket, a kontinensek 
jellemző területeit, tipikus tájait.  
Ismertesse a népességkoncentrációk kialakulását, jellemzőit, a népesség egyenlőtlen 
elhelyezkedésének okait és következményeit.  
Mutassa be a kontinensek világgazdasági szerepét, annak változásait.  
Magyarázza meg a kontinensek országcsoportjainak eltérő ütemű gazdasági fejlődését, a területi 
fejlettségi különbségeket.  
Ismertesse a mezőgazdasági termelés egyes kontinenseken jellemző típusait és azok fontosabb 
terményeit.  
Sorolja fel a résztémakörökben nevesített országcsoportok, országok jellegzetes ásványkincseit, 
illetve tipikus gazdasági ágazatait. Mondjon példákat a földrészekről az emberi beavatkozás 
környezetkárosító hatásaira és ezek következményeire, a károsítás mérséklésének lehetőségeire.  
 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrika: Észak-Afrika, Trópusi-Afrika (szubszaharai Afrika)  
Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Dél-afrikai-magasföld, Etióp-magasföld, Kelet-afrikai-magasföld, 
Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Szudán; Száhel 
(Száhel-öv)  
Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, 
Vörös-tenger; Asszuáni-gát (asszuáni Nagy-gát)  
Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Líbia, Niger, Nigéria, Tunézia  
Abuja, Kairó, Pretoria  
Amerika: Észak-Amerika, Dél-Amerika, Közép-Amerika; Latin-Amerika  
Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), Brazil-felföld, 
Floridai-félsziget, Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, 
Kordillerák, Labrador-félsziget, Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-
alföld, Préri, Sziklás-hegység; Szilícium-völgy  
Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak (Erie-, Felső-, 
Huron-, Michigan-, Ontario-tó), Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Paraná, Szent Lőrinc-folyó  
Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Brazília, Costa Rica, Kanada, Mexikó, Venezuela  
Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, 
Mexikóváros, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Seattle, Washington  
Ausztrália és Óceánia: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-
Vízválasztó-hegység Murray Ausztrália Canberra, Melbourne, Sydney  
Ázsia: Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, Közép-Ázsia; Belső-
Ázsia, Közel-Kelet  
Arab-félsziget, Csomolungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fuji (Fudzsi), 
Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, 
Indonéz-szigetvilág, Japán-szigetek, Jáva, Kamcsatka-félsziget, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-
alföld, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Mezopotámia, Nyugat-szibériai-alföld, 
Pamír, Szibéria, Tajvan, Takla-Makán, Tibet  



Aral-tó, Bajkál-tó, Bering-szoros, Boszporusz, Eufrátesz, Gangesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, 
Japán (Keleti)-tenger, Jenyiszej, Kaszpi-tenger, Léna, Ob, Perzsa (Arab)-öböl, Sárga-folyó, Tigris; 
Három-szurdok-gát  
Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, 
Irán, Izrael, Japán, Kína, Malajzia, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Thaiföld, Törökország  
Ankara, Bagdad, Bangkok, Bengaluru (Bangalore), Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jekatyerinburg, 
Jeruzsálem, Jokohama (Yokohama), Kanton, Kolkata (Calcutta), Manila, Mekka, Mumbai 
(Bombay), Oszaka (Osaka), Peking, Rijád, Sanghaj, Szöul, Teherán, Tokió, Újdelhi, Váránaszi 
(Benares), Vlagyivosztok, Vuhan; Dubaj  
 
  



FÖLDRAJZ FAKULTÁCIÓ (EMELT) 11-12. ÉVFOLYAM  
11. évfolyam 

A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait – a 

természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, ezáltal sajátos 

helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen interdiszciplináris 

sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket és 

folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó tantárggyá. A tanítás során különös 

hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint egységes rendszer sérülékenységét, ahol az 

ember természeti és társadalmi lényként él, létezése és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és 

ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene 

és jövője szempontjából igen súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és 

társadalomtudományi szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és 

társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért 

kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, társadalmi-

gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek önmaguk is részesei –

, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való tájékozódást, a benne történő 

eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz a természet- és társadalomföldrajz, 

valamint a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja 

a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológia -csillagászati tudást, valamint 

megjelenít gazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind pontosabb 

és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak megértetésére csak 

a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok újragondolását teszi szükségessé 

az információforrások, illetve az általuk közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért 

napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt 

az információk tudatos keresésére, értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett 

információk alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi 

megfigyeléseken, tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a 

jelenséget, hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a 

társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, 

problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló gondolkodás 

kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, valamint a problémaorientált, 

elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az információs társadalomra jellemző hír- és 

információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős és tudatos állampolgári szerepvállalás 

kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos, a 

fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható környezet 

záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már észlelhető és várható 

következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a 

cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a térinformatikai, 

illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja a 

globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális folyamatokká, 

jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan befolyásolja mindennapi életünket. 

A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a nemzeti és az európai önazonosság felvállalása 

és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött szerepének 

megismertetésével a földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés 

kialakításához és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges 

természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás hozzájárul 

az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő vitakultúra 

kialakulásához.  



A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire fókuszál, így 

hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló társadalmi-gazdasági és 

környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus érveken alapuló 

véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és etnikai földrajzi 

folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, egymás tiszteletét szem előtt 

tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével elősegíti a 

gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgári 

gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a mindennapi életben 

hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi 

döntési képesség kialakításához. A tantárgy komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által 

közvetített földrajzi-földtani, környezeti, gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve 

a tanulók ilyen irányú pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott gondolkodás, 

amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá váló információszerző 

tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell járulnia az információszerzés és - 

feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek 

kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását 

a mindennapi élet különböző területein, támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító 

és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-

földtudományi, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és 

összegyűjtésére a valós térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból 

(például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák 

elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. A földrajzi 

információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egészséges vitakészsége. A 

kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi tartalmú információk értelmezését elváró 

írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző 

forrásokból gyűjtött információk, leírások értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési 

kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyújtotta 

aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális 

kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális térképek, 

térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi összefüggések felismerésére 

és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett fontos feladatnak tartja az adatbázisok, 

információforrások értő szemléletének kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A 

projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi 

információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a 

tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő 

bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák kezdetben 

közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a gondolkodási készségek, 

elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő 

következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás 

gondolkodás, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének 

fejlesztése. A különböző földrajzi folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló 

gondolkodásra. Előtérbe kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás 

fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák 

végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek 

kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi témák 

feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének megismertetéséhez, ehhez 

társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet kialakulásának támogatása. A csoportos és 

interaktív munkamódszerek alkalmazása során lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség 

tudatosítására. A kooperatív módszerek alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak 

fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és 



konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ 

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális értékek 

megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális értékeink és 

hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy csoportosan létrehozott 

produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok hozzájárulnak a kreatív alkotás és 

önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén napjaink 

társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben hozzájárul a társadalmi-

gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a körülményekhez rugalmasan 

alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern gazdasági élet sikeres szereplőinek 

bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez 

pedig hatással van a munkavállalói és a vállalkozói kompetencia fejlődésére. 

A 11. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  Óraszám 

Térképészeti ismeretek 2 

Kozmikus környezetünk - Naprendszer 4 

A Föld mint égitest 6 

A kőzetburok 10 

A légkör 8 

A vízburok 8 

A talaj 2 

A Föld felszínformái, a földi szférák környezeti problémái 4 

A földrajzi övezetesség 8 

A Föld népessége 6 

Települések a Földön 4 

A világ változó társadalmi, gazdasági képe 15 

A világgazdaságban különböző szerepet betöltő országok 25 

Globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai 6 

Összes óraszám 108 

Témakör: Térképészeti ismeretek  

ÓRASZÁM: 2 ÓRA 
Cél :  

A térképi ábrázolás sajátosságainak, jelentőségének, készítésének és a térképfajták használhatóságának 

megismertetése.  

A térképkészítés történetének ismertetése. Alakuljon ki a tanulókban a térkép használatának az igénye.  

Tartalom:  

A térkép, a térképi ábrázolás története. Az űrfelvételek és a távérzékelés szerepe a modern 

térképezésben. A térkép sajátosságai, mérések a térképen. A térkép fajtái, a tematikus térképek 

használata  

Főbb tevékenységformák: 

Tájékozódás az égbolton, a Naprendszert ábrázoló térképeken és csillagtérképeken. Tematikus térképek 

elemzése. Helymeghatározás és távolság mérés különböző térképeken. Környezeti elemek azonosítása 

űrfelvételeken. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Tájékozódás az égbolton, a Naprendszert ábrázoló térképeken és csillagtérképeken. Tematikus térképek 

elemzése. Helymeghatározás és távolság mérés különböző térképek használata során.  

TÉMAKÖR: KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK – NAPRENDSZER 

ÓRASZÁM:4 ÓRA 
Cél:  
A legújabb csillagászati és űrkutatási eredmények alapján bemutatni és megismertetni a Föld kozmikus 

környezetét. A Világegyetem, a Naprendszer mozgástörvényeinek megismertetése. Az Univerzum 

jellemző objektumainak megismerése.  

Tartalom: 

A Nap fizikai tulajdonságai, szerkezete. Bolygók és holdjaik, csillagok, csillagrendszerek, űrkutatás 

múltja jelene és lehetőségei. Példák az űrkutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazására. 



Főbb tevékenységformák: 

Tájékozódás csillagászati térképen, összehasonlítás és következtetések levonása, önálló előadások, 

gyűjtőmunka.  

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Összefüggések felismerése térben és időben. Rendszerszemlélet kialakítása.  

TÉMAKÖR: A FÖLD MINT ÉGITEST 

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 
Cél:  
A Föld keletkezésének, planetáris sajátosságainak megismertetése. A Föld mozgásai, azok 

következményei a Föld alakjára. Természettudományos világkép közvetítése, vélemények ütköztetése. 

A Föld mozgásából adódó sajátosságok megismertetése, időeltérések és azok számításainak 

készségszintre való emelése.  

Tartalom:  
A Föld keletkezése, alakja, a gömbalak és következményei. A Föld mozgásai és annak következményei. 

A napi és az évi időszámítás,a helyi és a zónaidő számítása.  

Főbb tevékenységformák: 

A Föld mozgásainak és azok következményeinek magyarázata ábrák és modellek segítségével. A Hold 

fényváltozásainak bemutatása önállóan készített ábra segítségével. Az időszámítás legfontosabb 

elméleti és gyakorlati tudnivalóinak ismerete és alkalmazási készsége, a helyi idő és a zónaidő 

kiszámítása, alkalmazásszintű gyakorlása.  

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Általános törvényszerűségek felismerése, értelmezése, alkalmazása.  

TÉMAKÖR: A KŐZETBUROK  

ÓRASZÁM:10 ÓRA 
Cél: 

A Föld sajátosságainak megismertetése, tudományos magyarázatok elfogadtatása-lemeztektonika 

elmélete. A Föld belső és külső erőinek a megismerése. A Föld arculatának, változásának és 

sebezhetőségének az érzékeltetése. A Föld történetének ismertetése.  

Tartalom: 

A Föld gömbhéjas szerkezete, a kőzetburok felépítése, kőzetlemezek mozgásai és annak 

kísérőjelenségei. A Föld nagyszerkezeti egységei, kapcsolatuk az ásványkincsekkel. Az ásványok 

keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk. Külső és belső felszínformáló erők hatásai, kapcsolatuk a 

nagy szerkezeti egységekkel.  

Főbb tevékenységformák: 

A kőzetlemez mozgások magyarázata modell, folyamatábra, film alapján. Magyarázó rajz készítése. 

Gyakorlati ismeretek megszerzése közvetlen megfigyelés alapján. Önálló ismeretszerzés. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei : 

Ismerje fel az összefüggéseket a külső és a belső erők munkájában, vonjon le következtetéseket, ismerje 

fel a felszíni folyamatokat ismerjen jellegzetes példákat nagy szerkezeti egységekre és ásványkincseikre.  

TÉMAKÖR: A LÉGKÖR  

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 
Cél: 

A légkör összetételének, a benne lejátszódó meteorológiai folyamatoknak és törvényszerűségeinek a 

bemutatása. Megismertetni a légkör kialakulását és az élővilágot érintő összefüggéseket. Éghajlati 

sajátosságok bemutatásán keresztül a bioszféra földrajzi kiterjedését meghatározó tények, 

összefüggések bemutatása. 

Tartalom: 

A légkör anyagi összetétele, fizikai állapotváltozásai, mozgásjelenségei közötti összefüggések feltárása. 

A víz útja a levegőben, felhő és csapadékképződés kapcsolata és formái. Ciklon, anticiklon, időjárási 

frontok. Az időjárás előrejelzése és értelmezése. A nagy földi légkörzés. A levegő szennyezése és 

védelme a légszennyezés következményei.  

Főbb tevékenységformák: 

Rajzos és problémamegoldó feladatok alkalmazásával a légköri jelenségek felismerése, 

összehasonlítása. Időjárási, éghajlati térképek elemzése, ezekkel kapcsolatos grafikus ábrák 

szerkesztése. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 



Ismerjék az alapvető fogalmakat, tudjanak példákat mondani, ismerjék fel a természeti jelenségeket. 

Tudjanak adatok alapján számításokat végezni, tudják értelmezni az időjárás jelentéseket. Ismerjék a 

klímaváltozás okait és várható következményeit.  

TÉMAKÖR: A VÍZBUROK  

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 
Cél: 

Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzőinek a bemutatása. Kiemelten fontos annak a komplex 

szerepkörnek a bemutatása, ami a Föld szempontjából az óceánokra, tengerekre a felszíni és a felszín 

alatti vizekre hárul.  

Tartalom: 

A vízburok tagolódása, a tengervíz sajátosságai, természeti erőforrásai. A felszíni és a felszín alatti vizek 

összetételének, mozgásának és környezetre gyakorolt hatásának jellemzői. A szárazföld vizeinek 

kialakulása, jellemzése. Vízgazdálkodás.  

Főbb tevékenységformák: 

Adatok gyűjtése a vizek szennyezéséről, okairól és következményeiről. Az emberi beavatkozások 

vizekre gyakorolt hatásainak bemutatása, azokról történő véleményalkotás. Felszíni és felszín alatti 

vizekkel kapcsolatos egyszerű számítási feladtok.  

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A tanulók ismerjék meg a Föld valamennyi víztípusát, annak követelmények – mozgástörvényeit, 

fizikai, kémiai sajátosságait. Ismerjék a vizeket veszélyeztető emberi tevékenységeket és ezek 

elhárítására irányuló legfontosabb megoldási módokat. a továbbhaladás feltételei Használják a 

vízgazdálkodással kapcsolatos fogalmakat és annak gyakorlatát is.  

TÉMAKÖR: A TALAJ  

ÓRASZÁM: 2 ÓRA 
Cél: 

Ismerjék meg a tanulók a talajok keletkezésének folyamatát, a talajképződés feltételeit, a jellegzetes 

típusokat éghajlathoz kötötten.  

Tartalom: 

Talaj kialakulásának folyamata, talajtípusok.  

Főbb tevékenységformák : 

Tudja bemutatni az egyes típusokat, magyarázza meg jellemzi tulajdonságaikat, földrajzi elterjedésük 

feltételeit, határaikat.  

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A legjellemzőbb talajtípusok felismerése térkép és ábrák segítségével. Legyenek képesek 

összefüggéseket megállapítani a talaj és a geoszférák kapcsolatában.  

TÉMAKÖR:  A FÖLD FELSZÍNFORMÁI , A FÖLDI SZFÉRÁK KÖRNYEZETI 

PROBLÉMÁI  

ÓRASZÁM: 4 ÓRA 
Cél: 

Ismerjék fel a tanulók a jellemző felszínformákat, az eddig tanultakat rendszerezze, tudjon példákat 

említeni lakókörnyezetéből  

Tartalom: 

A belső és a külső erők szerepe a felszínfejlődésben. Jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, 

átalakulásuk. Az éghajlatváltozás és annak környezetre gyakorolt hatásai.  

Főbb tevékenységformák: 

Felszínfejlődési folyamatok és felszínformák felismerése képek, ábrák segítségével.  

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A tanulók biztonsággal tudjanak eligazodni a természeti környezetben, értsék a környezetükben 

végbemenő folyamatokat.  

TÉMAKÖR: A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG  

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 
Cél: 

A Föld éghajlati övezetességének bemutatása a kiváltó tényezők és az övezetesség következményeivel 

együtt. Az ember felelősségének bemutatása, összefüggések felfedése a Föld lakottsága és az éghajlat 

között.  

Tartalom: 

Szoláris és a valódi övezetesség kialakulása, a vízszintes és a függőleges övezetesség rendszere, az 

élővilág, a talaj, a vízrajzi jellemzők, a felszínformálás éghajlattól függő övezetessége, ezek 

összefüggései. 



Főbb tevékenységformák: 

Éghajlati adatok elemzése, grafikonok készítése és jellemzése, középhőmérséklet és hőingadozás 

számítása, éghajlati diagramok elemzése. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Ismerjék meg a tanulók az éghajlati övek, övezetek kialakító tényezőit, legyenek képesek önállóan 

jellemezni az egyes kontinensek, országok, tájak éghajlatát. Ismerjék meg azokat a törekvéseket, 

amelyeket a negatív hatások kiküszöböléséért tesz az ember.  

TÉMAKÖR: A FÖLD NÉPESSÉGE  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 
Cél: 

Legyenek tájékozottak a napjainkban végbemenő népességi változásokról, ismerjék a folyamat 

történelmi, társadalmi okait, tudjanak a jövőre vonatkozóan összefüggéseket megállapítani.  

Tartalom: 

A népesség összetétele, eloszlásának területi különbségei, a népesség térbeli mozgásai, és ezek okai.  

Főbb tevékenységformák: 

Aktuális események összegyűjtése, elemzése, problémák megbeszélése. Grafikus ábrák készítése és 

elemzése statisztikai adatok feldolgozásának alapformái. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A tanulók ismerjék meg a népességváltozás törvényszerűségeit legyenek tájékozottak a demográfiai 

robbanás és a világ élelmezési válsága közötti összefüggés tekintetében. 

TÉMAKÖR: TELEPÜLÉSEK A FÖLDÖN  

ÓRASZÁM:4 ÓRA 
Cél: 

A természeti és a társadalmi tényezők egymásra hatásának a bemutatása a települések kialakulásában. 

Tartalom: 

A település definíciója, település típusok és az urbanizáció fogalma, a települések funkciói. 

Főbb tevékenységformák: 

Településekkel kapcsolatos adatsorok elemzése. Központi funkciók és vonzáskörzetek meghatározása. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A tanulók törekedjenek a szintetizálásra, tudjanak eligazodni a a történelmi múlt és a településszerkezet 

összefüggéseiben Ismerjék fel a helyi, a regionális és a globális jellegzetességeket és összefüggéseket.  

TÉMAKÖR: A VILÁG VÁLTOZÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KÉPE  

ÓRASZÁM:15 ÓRA 
Cél: 

Alapvető tájékozottság a gazdasági élet ágazatainak általános jellemzőiről. Ismerje napjaink 

világgazdaságának jellemző folyamatait, az egyes térségek szerepét a gazdasági folyamatokban, a pénz 

és a hozzá kapcsolódó fogalmak elsajátítása révén.  

Tartalom: 

A gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok jelentőségének változásai. A gazdasági szektorok 

jellemzői, szerepük változásai. A globalizáció, az integráció,a regionális folyamatok és a 

nemzetgazdaság kapcsolata. A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek 

szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. A transznacionális vállalatok, a nemzetközi 

kereskedelem, a pénz szerepe napjaink világgazdaságában.  

Főbb tevékenységformák: 

Gazdasági folyóiratok cikkeinek elemzése, statisztikai adatsorok elemzése, összefüggések felismerése.  

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A globalizálódó világgazdaság jellemző vonásainak, aktuális eseményeinek megismerése. Adatok, 

elemzések értelmezése, összefüggések meglátása. 

TÉMAKÖR: A VILÁGGAZDASÁGBAN KÜLÖNBÖZŐ SZEREPET BETÖLTŐ 

ORSZÁGOK  

ÓRASZÁM: 25 ÓRA 
Cél: 

Megismertetni a tanulókkal az egyes típusok jellegzetes vonásait, mellette a speciális, egyedi 

sajátosságokat is bemutatni. Összehasonlítani az egyes népek, nemzetek történelmi-gazdasági 

fejlődésének folyamatát, mai helyzetüket. Magyarország helyének, szerepének bemutatása a jelenkor 

gazdaságában.  

Tartalom: 

A világgazdasági pólusainak kialakulása, centrum és periféria térségek, változó szerepük a 

világgazdaságban. A fejlődő országok általános problémái, gazdasági növekedésük egyedi vonásai, 



akadályai. Magyarország helye a Kárpát-medencében és Európában. A medence földtörténetének, 

természeti viszonyainak és gazdasági jellemzőinek összefüggései. Hazánk történelmileg változó 

gazdasági tagolása, a táj és a gazdálkodás kapcsolatai. Az egyes kontinensek természeti viszonyainak, 

tájainak és megismert országai gazdaságának összefüggései. 

Főbb tevékenységformák: 

Sajtófigyelő, aktualitások megbeszélése, adatok gyűjtése. Készség szintű tájékozódás a különböző 

térképeken, tematikus térképek biztos használata. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Alkalmazzák a kommunikációs, a kooperatív és a gondolkodási képességeket. Legyenek képesek 

információszerzésre, tudjanak érvelni. Szintetizálás az egyes kontinensek, régiók, országok természeti 

és társadalmi tényezői tekintetében. Biztos eligazodás a megismert területek között.  

TÉMAKÖR: A GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK FÖLDRAJZI 

VONATKOZÁSAI  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 
Cél: 

Megismertetni a tanulókkal a Föld környezeti problémáinak aktuális kérdéseit.  Jellemző folyamatok, 

összefüggések bemutatása.  

Tartalom: 

A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a nyersanyag-és energiaválság, az urbanizáció környezeti 

következményei, megoldási lehetőségei.  

Főbb tevékenységformák: 

Aktuális források csoportmunkában történő elemzése. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A fogalmak ismerete, logikai összefüggések megállapítása.  

 
12. évfolyam 

A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait – a 

természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, ezáltal sajátos 

helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen interdiszciplináris 

sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket és 

folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó tantárggyá. A tanítás során különös 

hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint egységes rendszer sérülékenységét, ahol az 

ember természeti és társadalmi lényként él, létezése és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és 

ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene 

és jövője szempontjából igen súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és 

társadalomtudományi szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és 

társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért 

kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, társadalmi-

gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek önmaguk is részesei –

, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való tájékozódást, a benne történő 

eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz a természet- és társadalomföldrajz, 

valamint a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja 

a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológia -csillagászati tudást, valamint 

megjelenít gazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind pontosabb 

és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak megértetésére csak 

a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok újragondolását teszi szükségessé 

az információforrások, illetve az általuk közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért 

napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt 

az információk tudatos keresésére, értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett 

információk alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi 

megfigyeléseken, tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a 

jelenséget, hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a 

társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, 

problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló gondolkodás 



kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, valamint a problémaorientált, 

elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az információs társadalomra jellemző hír- és 

információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős és tudatos állampolgári szerepvállalás 

kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos, a 

fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható környezet 

záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már észlelhető és várható 

következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a 

cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a térinformatikai, 

illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja a 

globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális folyamatokká, 

jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan befolyásolja mindennapi életünket. 

A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a nemzeti és az európai önazonosság felvállalása 

és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött szerepének 

megismertetésével a földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés 

kialakításához és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges 

természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás hozzájárul 

az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő vitakultúra 

kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire fókuszál, így 

hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló társadalmi-gazdasági és 

környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus érveken alapuló 

véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és etnikai földrajzi 

folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, egymás tiszteletét szem előtt 

tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével elősegíti a 

gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgári 

gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a mindennapi életben 

hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi 

döntési képesség kialakításához. A tantárgy komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által 

közvetített földrajzi-földtani, környezeti, gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve 

a tanulók ilyen irányú pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott gondolkodás, 

amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá váló információszerző 

tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell járulnia az információszerzés és - 

feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek 

kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását 

a mindennapi élet különböző területein, támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító 

és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-

földtudományi, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és 

összegyűjtésére a valós térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból 

(például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák 

elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. A földrajzi 

információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egészséges vitakészsége. A 

kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi tartalmú információk értelmezését elváró 

írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző 

forrásokból gyűjtött információk, leírások értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési 

kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyújtotta 

aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális 



kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális térképek, 

térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi összefüggések felismerésére 

és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett fontos feladatnak tartja az adatbázisok, 

információforrások értő szemléletének kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A 

projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi 

információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a 

tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő 

bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák kezdetben 

közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a gondolkodási készségek, 

elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő 

következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás 

gondolkodás, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének 

fejlesztése. A különböző földrajzi folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló 

gondolkodásra. Előtérbe kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás 

fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák 

végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek 

kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi témák 

feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének megismertetéséhez, ehhez 

társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet kialakulásának támogatása. A csoportos és 

interaktív munkamódszerek alkalmazása során lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség 

tudatosítására. A kooperatív módszerek alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak 

fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és 

konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ 

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális értékek 

megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális értékeink és 

hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy csoportosan létrehozott 

produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok hozzájárulnak a kreatív alkotás és 

önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén napjaink 

társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben hozzájárul a társadalmi-

gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a körülményekhez rugalmasan 

alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern gazdasági élet sikeres szereplőinek 

bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez 

pedig hatással van a munkavállalói és a vállalkozói kompetencia fejlődésére. 

A 12. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 96 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  Óraszám 

Térképészeti ismeretek 4 

Kozmikus környezetünk - Naprendszer 4 

A Föld mint égitest 5 

A kőzetburok 10 

A légkör 8 

A vízburok 8 

A talaj 2 

A Föld felszínformái, a földi szférák környezeti problémái 3 

A földrajzi övezetesség 8 

A Föld népessége 6 

Települések a Földön 5 

A világ változó társadalmi, gazdasági képe 12 

A világgazdaságban különböző szerepet betöltő országok 18 

Globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai 3 

Összes óraszám 96 

TÉMAKÖR: TÉRKÉPÉSZETI ISMERETEK  

ÓRASZÁM: 4 ÓRA 



Cél :  

A térképi ábrázolás sajátosságainak, jelentőségének, készítésének és a térképfajták használhatóságának 

megismertetése.  

A térképkészítés történetének ismertetése. Alakuljon ki a tanulókban a térkép használatának az igénye. 

Térképészeti módszerek, vetületi ábrázolás formáinak megismertetése. Eltérő méretarányú térképek 

gyakorlati felhasználása. 

Tartalom:  

A térkép, a térképi ábrázolás története. Az űrfelvételek és a távérzékelés szerepe a modern 

térképezésben. A térkép sajátosságai, mérések a térképen. A térkép fajtái, a tematikus térképek 

használata  

Főbb tevékenységformák: 

Tájékozódás az égbolton, a Naprendszert ábrázoló térképeken és csillagtérképeken. Tematikus térképek 

elemzése. Helymeghatározás és távolság mérés különböző térképeken. Környezeti elemek azonosítása 

űrfelvételeken. Távolságmérés eltérő méretarányú térképeken. Területszámítás arányszám alapján. 

Metszet szerkesztése. Tények leolvasása űrfelvételekről. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Tájékozódás az égbolton, a Naprendszert ábrázoló térképeken és csillagtérképeken. Tematikus térképek 

elemzése. Helymeghatározás és távolság mérés különböző térképek használata során.  

TÉMAKÖR: KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK – NAPRENDSZER 

ÓRASZÁM:4 ÓRA 

Cél:  

A legújabb csillagászati és űrkutatási eredmények alapján bemutatni és megismertetni a Föld kozmikus 

környezetét. A Világegyetem, a Naprendszer mozgástörvényeinek megismertetése. Az Univerzum 

jellemző objektumainak megismerése.  

Tartalom: 

A Nap fizikai tulajdonságai, szerkezete. Bolygók és holdjaik, csillagok, csillagrendszerek, űrkutatás 

múltja jelene és lehetőségei. Példák az űrkutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazására. A csillagászat 

történeti fejlődése. A Nap gömbhéjas szerkezete, ezek hatásai a kozmikus környezetre. Holdfázisok, 

holdfogyatkozások okai, következményei. 

Főbb tevékenységformák: 

Tájékozódás csillagászati térképen, összehasonlítás és következtetések levonása, önálló előadások, 

gyűjtőmunka. A Nap delelési magasságának meghatározása. Források értelmezése más galaxisok 

megismeréséhez. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Összefüggések felismerése térben és időben. Rendszerszemlélet kialakítása.  

TÉMAKÖR: A FÖLD, MINT ÉGITEST 



ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

Cél:  

A Föld keletkezésének, planetáris sajátosságainak megismertetése. A Föld mozgásai, azok 

következményei a Föld alakjára. Természettudományos világkép közvetítése, vélemények ütköztetése. 

A Föld mozgásából adódó sajátosságok megismertetése, időeltérések és azok számításainak 

készségszintre való emelése.  

Tartalom:  

A Föld keletkezése, alakja, a gömbalak és következményei. A Föld mozgásai és annak következményei. 

A napi és az évi időszámítás,a helyi és a zónaidő számítása. A Föld alakja és tengely körüli forgásának 

összefüggései és ezek következményei. 

Főbb tevékenységformák: 

A Föld mozgásainak és azok következményeinek magyarázata ábrák és modellek segítségével. A Hold 

fényváltozásainak bemutatása önállóan készített ábra segítségével. Az időszámítás legfontosabb 

elméleti és gyakorlati tudnivalóinak ismerete és alkalmazási készsége, a helyi idő és a zónaidő 

kiszámítása, alkalmazásszintű gyakorlása. A Nap delelési magasságának kiszámítása bármely helyen. 

Dátumválasztó alkalmazása számítási feladatokban. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Általános törvényszerűségek felismerése, értelmezése, alkalmazása.  

TÉMAKÖR: A KŐZETBUROK  

ÓRASZÁM:10 ÓRA 

Cél: 

A Föld sajátosságainak megismertetése, tudományos magyarázatok elfogadtatása-lemeztektonika 

elmélete. A Föld belső és külső erőinek a megismerése. A Föld arculatának, változásának és 

sebezhetőségének az érzékeltetése. A Föld történetének ismertetése.  

Tartalom: 

A Föld gömbhéjas szerkezete, a kőzetburok felépítése, kőzetlemezek mozgásai és annak 

kísérőjelenségei. A Föld nagyszerkezeti egységei, kapcsolatuk az ásványkincsekkel. Az ásványok 

keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk. Külső és belső felszínformáló erők hatásai, kapcsolatuk a 

nagy szerkezeti egységekkel. A földmágnesesség és a tájékozódás összefüggései. Abszolút és relatív 

kormeghatározás elve. A Pangea feldarabolódása és ennek következményei. Ércek képződése. A vulkáni 

tevékenység jellegét meghatározó tényezők számbavétele. Forró pontok, mint a vulkánosság formái. 

Földrengések mérése hipocentrum és epicentrum kapcsolata. A nagy szerkezeti egységek kialakulásának 

és formakincsének összefüggései. 

Főbb tevékenységformák: 

A kőzetlemez mozgások magyarázata modell, folyamatábra, film alapján. Magyarázó rajz készítése. 

Gyakorlati ismeretek megszerzése közvetlen megfigyelés alapján. Önálló ismeretszerzés. Geoszférák 

közötti kapcsolat ismertetése, jellemzőinek összehasonlítása ábrák, adatok segítségével. Ábra készítése 



a kőzetburok szerkezetéről. Hegységképződési folyamatábrák készítése, elemzése, és értékelése. Nagy 

szerkezeti egységekhez kötődő tájak és formák megkülönböztetése. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei : 

Ismerje fel az összefüggéseket a külső és a belső erők munkájában, vonjon le következtetéseket, ismerje, 

fel a felszíni folyamatokat ismerjen jellegzetes példákat nagy szerkezeti egységekre és ásványkincseikre.  

TÉMAKÖR: A LÉGKÖR  

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

Cél: 

A légkör összetételének, a benne lejátszódó meteorológiai folyamatoknak és törvényszerűségeinek a 

bemutatása. Megismertetni a légkör kialakulását és az élővilágot érintő összefüggéseket. Éghajlati 

sajátosságok bemutatásán keresztül a bioszféra földrajzi kiterjedését meghatározó tények, 

összefüggések bemutatása. 

Tartalom: 

A légkör anyagi összetétele, fizikai állapotváltozásai, mozgásjelenségei közötti összefüggések feltárása. 

A víz útja a levegőben, felhő és csapadékképződés kapcsolata és formái. Ciklon, anticiklon, időjárási 

frontok. Az időjárás előrejelzése és értelmezése. A nagy földi légkörzés. A levegő szennyezése és 

védelme a légszennyezés következményei. A hőmérséklet gazdasági jelentőségét meghatározó fogalmak 

/ napfénytartam, tenyészidőszak stb. / megismerése. Trópusi ciklonok és helyi szelek jellemzői. A főnszél 

jellemzői. A szél felszínformáló tevékenysége és a többi természeti tényező összefüggései. Termikus 

egyenlítő fogalma, kapcsolata a passzátszél és a trópusi monszun kialakulásával. Felhő és 

csapadékképződés összefüggései. A csapadék leöblítő hatása és ennek következményei. 

Főbb tevékenységformák: 

Rajzos és problémamegoldó feladatok alkalmazásával a légköri jelenségek felismerése, 

összehasonlítása. Időjárási, éghajlati térképek elemzése, ezekkel kapcsolatos grafikus ábrák 

szerkesztése. Következtetés a levegő összetételére a változásokat bemutató adatsorokból. 

Vízgőztartalommal kapcsolatos számítási feladatok. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Ismerjék az alapvető fogalmakat, tudjanak példákat mondani, ismerjék fel a természeti jelenségeket. 

Tudjanak adatok alapján számításokat végezni, tudják értelmezni az időjárás jelentéseket. Ismerjék a 

klímaváltozás okait és várható következményeit. Igazolja a légkör egységes rendszerként való 

működését, legyen képes szabályok és törvényszerűségek megfogalmazására. 

TÉMAKÖR: A VÍZBUROK  

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

Cél: 

Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzőinek a bemutatása. Kiemelten fontos annak a komplex 

szerepkörnek a bemutatása, ami a Föld szempontjából az óceánokra, tengerekre a felszíni és a felszín 

alatti vizekre hárul.  



Tartalom: 

A vízburok tagolódása, a tengervíz sajátosságai, természeti erőforrásai. A felszíni és a felszín alatti vizek 

összetételének, mozgásának és környezetre gyakorolt hatásának jellemzői. A szárazföld vizeinek 

kialakulása, jellemzése. Vízgazdálkodás. A légkörzési és vízkörzési rendszerek hasonlóságai, 

kapcsolatuk, jellemzőik. Az üledék az üledékképződés és az üledékes ásványkincsek keletkezésének 

összefüggései. A felszíni vizek jellemzőit meghatározó domborzati tényezők megismerése. A felszín alatti 

vizek és a geológiai szerkezet kapcsolata. Folyószabályozás ár- és belvízvédelem kapcsolata, a víznyerés 

és hasznosítás lehetőségei.  

Főbb tevékenységformák: 

Adatok gyűjtése a vizek szennyezéséről, okairól és következményeiről. Az emberi beavatkozások 

vizekre gyakorolt hatásainak bemutatása, azokról történő véleményalkotás. Felszíni és felszín alatti 

vizekkel kapcsolatos egyszerű számítási feladtok. Vízállásjelentés értelmezése. Karsztformákról metszet 

tömbszelvény készítése. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A tanulók ismerjék meg a Föld valamennyi víztípusát, annak követelmények – mozgástörvényeit, 

fizikai, kémiai sajátosságait. Ismerjék a vizeket veszélyeztető emberi tevékenységeket és ezek 

elhárítására irányuló legfontosabb megoldási módokat. a továbbhaladás feltételei Használják a 

vízgazdálkodással kapcsolatos fogalmakat és annak gyakorlatát is.  

TÉMAKÖR: A TALAJ  

ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

Cél: 

Ismerjék meg a tanulók a talajok keletkezésének folyamatát, a talajképződés feltételeit, a jellegzetes 

típusokat éghajlathoz kötötten.  

Tartalom: 

Talaj kialakulásának folyamata, talajtípusok. A talajképződés és az éghajlati tényezők kapcsolata. 

Azonális talajok kialakulása. Éghajlat, talajképződés és gazdálkodás összefüggései. A talajpusztulás 

kapcsolata a domborzattal és az ember termelő tevékenységével. 

Főbb tevékenységformák : 

Tudja bemutatni az egyes típusokat, magyarázza meg jellemzi tulajdonságaikat, földrajzi elterjedésük 

feltételeit, határaikat.  

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A legjellemzőbb talajtípusok felismerése térkép és ábrák segítségével. Legyenek képesek 

összefüggéseket megállapítani a talaj és a geoszférák kapcsolatában.  

TÉMAKÖR: A FÖLD FELSZÍNI FORMÁI , A FÖLDI SZFÉRÁK KÖRNYEZETI 

PROBLÉMÁI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

Cél: 



Ismerjék fel a tanulók a jellemző felszínformákat, az eddig tanultakat rendszerezze, tudjon példákat 

említeni lakókörnyezetéből  

Tartalom: 

A belső és a külső erők szerepe a felszínfejlődésben. Jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, 

átalakulásuk. Az éghajlatváltozás és annak környezetre gyakorolt hatásai. Az egyes geoszférákban 

lezajló folyamatok kapcsolata, egymásra hatásai és következményei. Több geoszférára kiterjedő 

környezeti ártalmak okai és a védekezés lehetőségei. 

Főbb tevékenységformák: 

Felszínfejlődési folyamatok és felszínformák felismerése képek, ábrák segítségével. A témához 

kapcsolódó szemelvények és folyamatábrák elemzése. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A tanulók biztonsággal tudjanak eligazodni a természeti környezetben, értsék a környezetükben 

végbemenő folyamatokat.  

TÉMAKÖR: A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG  

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

Cél: 

A Föld éghajlati övezetességének bemutatása a kiváltó tényezők és az övezetesség következményeivel 

együtt. Az ember felelősségének bemutatása, összefüggések felfedése a Föld lakottsága és az éghajlat 

között.  

Tartalom: 

Szoláris és a valódi övezetesség kialakulása, a vízszintes és a függőleges övezetesség rendszere, az 

élővilág, a talaj, a vízrajzi jellemzők, a felszínformálás éghajlattól függő övezetessége, ezek 

összefüggései. Törvényszerűségek az övezetesség elemeinek kapcsolatrendszerében. Övek, övezetek 

környezeti problémáinak bemutatása. Sivatagok, sivatagi váz talajok kialakulása. A kontinentalitás 

növekedése és az emberi tevékenység hatásainak bemutatása a valódi mérsékelt öv példája alapján. A 

vízháztartás jelentősége az övezetek kialakulásában. Külső erők magassággal változó szerepének 

bemutatása. 

Főbb tevékenységformák: 

Éghajlati adatok elemzése, grafikonok készítése és jellemzése, középhőmérséklet és hőingadozás 

számítása, éghajlati diagramok elemzése. Övek, területek felismerése éghajlati diagramok alapján. 

Övezetességet bemutató komplex szelvények elemzése. Számítási feladatok a nappalok és az éjszakák , 

illetve a hőmérsékleti viszonyok változásai és az éghajlati övezetek kapcsolatának bizonyítására. 

Magassági öveket bemutató keresztszelvény készítése, ábrák, szövegek, képek elemzése. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Ismerjék meg a tanulók az éghajlati övek, övezetek kialakító tényezőit, legyenek képesek önállóan 

jellemezni az egyes kontinensek, országok, tájak éghajlatát. Ismerjék meg azokat a törekvéseket, 

amelyeket a negatív hatások kiküszöböléséért tesz az ember.  



TÉMAKÖR: A FÖLD NÉPESSÉGE  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

Cél: 

Legyenek tájékozottak a napjainkban végbemenő népességi változásokról, ismerjék a folyamat 

történelmi, társadalmi okait, tudjanak a jövőre vonatkozóan összefüggéseket megállapítani.  

Tartalom: 

A népesség összetétele, eloszlásának területi különbségei, a népesség térbeli mozgásai, és ezek okai. 

Népesedési szakaszok és a korfa alakjának összefüggései, öregedő és fiatalodó társadalmak igazgatási 

problémái. Foglalkozási átrétegződés okai és formái. Vándorlások csoportosítása, jellemzői, 

kapcsolatuk a történelmi eseményekkel és a népesség jelenlegi eloszlásával. Nagyrasszok 

kialakulásának környezeti és földrajzi okai. 

Főbb tevékenységformák: 

Aktuális események összegyűjtése, elemzése, problémák megbeszélése. Grafikus ábrák készítése és 

elemzése statisztikai adatok feldolgozásának alapformái. Statisztikai adatok értékelése az urbanizálódás 

és a gazdasági fejlettség összefüggéseinek bemutatására. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A tanulók ismerjék meg a népességváltozás törvényszerűségeit legyenek tájékozottak a demográfiai 

robbanás és a világ élelmezési válsága közötti összefüggés tekintetében. 

TÉMAKÖR: TELEPÜLÉSEK A FÖLDÖN  

ÓRASZÁM:5 ÓRA 

Cél: 

A természeti és a társadalmi tényezők egymásra hatásának a bemutatása a települések kialakulásában. 

Tartalom: 

A település definíciója, település típusok és az urbanizáció fogalma, a települések funkciói. 

Tanyarendszer kialakulásának okai, típusai, összehasonlításuk a farmokkal. Települések szerepköre. 

Összefüggések a szerepkör, az alaprajz és az arculat között, falvak átalakulási folyamatai. 

Főbb tevékenységformák: 

Településekkel kapcsolatos adatsorok elemzése. Központi funkciók és vonzáskörzetek meghatározása. 

Képek, ábrák segítségével felismerni az egyes földrajzi övezetek településképének fő jellemzőit. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A tanulók törekedjenek a szintetizálásra, tudjanak eligazodni a a történelmi múlt és a településszerkezet 

összefüggéseiben Ismerjék fel a helyi, a regionális és a globális jellegzetességeket és összefüggéseket.  

TÉMAKÖR: A VILÁG VÁLTOZÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KÉPE  

ÓRASZÁM:12 ÓRA 

Cél: 



Alapvető tájékozottság a gazdasági élet ágazatainak általános jellemzőiről. Ismerje napjaink 

világgazdaságának jellemző folyamatait, az egyes térségek szerepét a gazdasági folyamatokban, a pénz 

és a hozzá kapcsolódó fogalmak elsajátítása révén.  

Tartalom: 

A gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok jelentőségének változásai. A gazdasági szektorok 

jellemzői, szerepük változásai. A globalizáció, az integráció,a regionális folyamatok és a 

nemzetgazdaság kapcsolata. A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek 

szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. A transznacionális vállalatok, a nemzetközi 

kereskedelem, a pénz szerepe napjaink világgazdaságában. Közgazdasági mutatók és a gazdasági 

fejlettség kapcsolatának bemutatása. A piacgazdaság és a tervgazdaság összehasonlítása, a 

piacgazdaság működési elvei. Nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem kapcsolata. 

Világgazdasági folyamatok összefüggései, függőségek. Az eltartóképesség a természeti és a társadalmi 

folyamatok összefüggései. Élelmiszertermelést befolyásoló tényezők. Energiahordozók kitermelésének 

és felhasználásának eltérései, összetételének változása, megújuló energiahordozók. Ipari és 

technológiai parkok szerepe. A közlekedés és az infrastruktura szerepe az egyes gazdasági fejlettségi 

szinteken. Adóságválság és következményei. Az infláció költségvetési hiányt gerjesztő hatása. 

Főbb tevékenységformák: 

Gazdasági folyóiratok cikkeinek elemzése, statisztikai adatsorok elemzése, összefüggések felismerése. 

Vázlat készítése az európai integrációs folyamatról. Az infrastruktura és az életminőség kapcsolatának 

bemutatása adatsorok segítségével. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A globalizálódó világgazdaság jellemző vonásainak, aktuális eseményeinek megismerése. Adatok, 

elemzések értelmezése, összefüggések meglátása. 

TÉMAKÖR: A VILÁGGAZDASÁGBAN KÜLÖNBÖZŐ SZEREPET BETÖLTŐ 

ORSZÁGOK  

ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

Cél: 

Megismertetni a tanulókkal az egyes típusok jellegzetes vonásait, mellette a speciális, egyedi 

sajátosságokat is bemutatni. Összehasonlítani az egyes népek, nemzetek történelmi-gazdasági 

fejlődésének folyamatát, mai helyzetüket. Magyarország helyének, szerepének bemutatása a jelenkor 

gazdaságában.  

Tartalom: 

A világgazdasági pólusainak kialakulása, centrum és periféria térségek, változó szerepük a 

világgazdaságban. A fejlődő országok általános problémái, gazdasági növekedésük egyedi vonásai, 

akadályai. Magyarország helye a Kárpát-medencében és Európában. A medence földtörténetének, 

természeti viszonyainak és gazdasági jellemzőinek összefüggései. Hazánk történelmileg változó 

gazdasági tagolása, a táj és a gazdálkodás kapcsolatai. Az egyes kontinensek természeti viszonyainak, 

tájainak és megismert országai gazdaságának összefüggései. A világgazdasági pólusok, centrum és 



periféria térségek kialakulásának okai, területi változásaik, a perifériák felzárkózási lehetőségei. 

Adóparadicsomok, világszervezetek. A Kárpát- medence kialakulásának földtörténeti magyarázata, az 

egyes korok eseményei. Magyarország természeti viszonyainak jellemzői, összefüggésük a medence 

helyzettel. Központi fekvés és a tranzit szerep értékelése. Hazánk gazdasági átalakulása, a 

tulajdonformák változása és következményei. Magyarország élelmiszergazdasága és kapcsolata az EU 

mezőgazdaságával. A turizmus hatásai hazánkban. Nagytájaink természeti jellemzői, gazdálkodásuk és 

településeik. Nagyrégiók kialakulása, szerepe az EU-ban, régión belüli együttműködések. Európa 

kialakulása, nagy szerkezeti és domborzati egységei és ezek kapcsolata társadalmi és gazdasági 

folyamatokkal. Európai integráció kialakulása, kapcsolata a többi tömörüléssel. Az EU szerepe a 

világgazdaságban. A Földközi-tenger jelentősége a dél-európai országok életében. Dél- Európa 

országainak egyedi vonásai, vezető gazdasági ágai, a jellemző gazdálkodási formák történelmi és 

természeti okai. Közép-Európa földrajzi helyzete, természeti adottságainak és történelmi múltjának 

összefüggései. A gazdasági élet területi elhelyezkedése és ágazati szerkezete. Csehország nagytájai és 

jellemzői. A volt Szovjetunió társadalmi és gazdasági jellemzői, utódállamok. A gazdálkodás jellemzői 

Oroszországban. Az Európán kívüli kontinensek szerkezeti felépítése természeti jellemzői és gazdasági 

szerepük. Ázsia vallási és kulturális sokszínűsége, világgazdasági szerepe. Hongkong szerepe a térség 

fejlődésében. Japán szerepe Ázsia gazdasági életében. Társadalmi és vallási hagyományok szerepe 

India példáján. Az arab-világ geopolitikai szerepe, közös vonásai, gazdasági jellegzetességei. Izrael 

sajátos útja. Ausztrália gazdasági szerepe. Trópusi-Afrika különböző természeti adottságú országainak 

összehasonlítása, a gyarmatosítás következményei. Amerika földrajzi övezetessége. Integrációs 

törekvések, urbanizáció, bevándorlás szerepe. Egyedi gazdaságfejlődési utak Brazília és Mexikó 

példáján. 

Főbb tevékenységformák: 

Sajtófigyelő, aktualitások megbeszélése, adatok gyűjtése. Készség szintű tájékozódás a különböző 

térképeken, tematikus térképek biztos használata. Többtényezős földrajzi összefüggések bizonyítása a 

Kárpát-medence példáján. Tematikus térképek elemzése hazánk gazdasági folyamataival kapcsolatban. 

Nemzetközi statisztikák alapján tendenciák, folyamatok, összefüggések megállapítása hazánk gazdasági 

ágainak szerepéről. A gazdasági szerkezetváltás sikeres és kevéssé sikeres útjának bemutatása 

forráselemzés alapján. Ukrajna gazdasági jelentőségének bemutatása statisztikai adatok alapján. 

Kontinensek gazdasági fejlettségének összehasonlítása adatok alapján. Ázsia felzárkózó országainak 

hasonló és eltérő vonásai adatok elemzése alapján. Az USA gazdasági körzeteinek összehasonlítása, 

erről grafikus ábrák készítése. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

Alkalmazzák a kommunikációs, a kooperatív és a gondolkodási képességeket. Legyenek képesek 

információszerzésre, tudjanak érvelni. Szintetizálás az egyes kontinensek, régiók, országok természeti 

és társadalmi tényezői tekintetében. Biztos eligazodás a megismert területek között.  

TÉMAKÖR: A GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK FÖLDRAJZI 

VONATKOZÁSAI  

ÓRASZÁM:3 ÓRA 

Cél: 



Megismertetni a tanulókkal a Föld környezeti problémáinak aktuális kérdéseit.  Jellemző folyamatok, 

összefüggések bemutatása.  

Tartalom: 

A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a nyersanyag-és energiaválság, az urbanizáció környezeti 

következményei, megoldási lehetőségei. A fenntartható fejlődés szükségességének megismerése, A 

környezeti válság oka, folyamata, összefüggései. Nemzetközi egyezmények. 

Főbb tevékenységformák: 

Aktuális források csoportmunkában történő elemzése. Szemelvények segítségével értelmezni a 

fenntartható fejlődés elméletét és gyakorlati lehetőségeit. 

Fejlesztési követelmények – a továbbhaladás feltételei: 

A fogalmak ismerete, logikai összefüggések megállapítása. 

Megjegyzés: Az emelt szintű követelmények dőlt betűvel szerepelnek! 

 


