
 

 

Földrajz  

  

  

Kerettanterv típusa: A  

  

Célja:  

A földrajzi tartalmak feldolgozása során a tanulókban kialakítani a földrajzi-környezeti 

gondolkodást, megértetni velük, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de 

állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez 

megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Felelős magatartás kialakítása a 

tágabb és szűkebb természeti és gazdasági környezet iránt.  

Elsődleges cél a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete 

földrajzikörnyezeti jellemzőinek megismertetése, így a hazához és a magyarsághoz való 

kötödés kialakítása.  

Az Európai Unió, valamint távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági 

sajátosságainak bemutatása hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a tanulókban az eltérő 

kultúrák megismerése iránti igény.  

Fontos, hogy a tanulók a szemléleti térképolvasás képességének birtokába jussanak, és 

jártasságot szerezzenek az okfejtő térképolvasásban ( különféle méretarányú és 

ábrázolásmódú térképeken).  

Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi gazdasági 

folyamatainak megismeréséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és 

információszerzés. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak a mediatizált 

kommunikációs eszközök ( nyomtatott sajtó, televízió ,internet) által szerzett információk. 

Célkitűzés, hogy ösztönözzük a tanulókat a médiumok által közvetített világ kritikus 

elemzésére, értelmezésére.  

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresztése, 

valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. A tantárgy komplex ismerete 

segíti a tanulókat a pályaválasztásban és eligazodni a munka világában.  

A 7-8.  évfolyamra vonatkozó kimeneti követelmények:  

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb 

egységeiről (földrészek,világtengerek, tájak, ország csoportok, országok).  

Legyen átfogó ismeretük Európa , hazánk, szomszédaink  természet- és társadalom földrajzi  

sajátosságairól, lássák azok térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi 

tényezők életmódot meghatározó szerepét. Legyenek tisztában az Unió szerepével és 

jelentőségével, hazánk gazdasági lehetőségeivel az Európai Unióban.  

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és 

törvényszerűségeket. Legyenek képesek összefüggéseket felismerni és megfogalmazni 

tájakra jellemző természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban. 



 

 

Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének 

időbeli változásait.  

Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel. Tudják példákkal bizonyítani a 

társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális 

következmények elvének érvényesülését. Környezettudatos magatartást tanúsítsanak. Valós 

képzetekkel rendelkezzenek a környezet elemeinek méreteiről a számszerűen kifejezhető 

adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagyvonalakban tájékozódni a 

földtörténeti időben.   

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések 

végzésére, a különböző nyomtatott és  elektronikus információhordozókból információk 

gyűjtésére, összegzésére, lényegkiemelésre. Megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi 

öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat.  

Szerezzék meg a tanulók a logikai térképolvasás képességét. Biztonsággal tájékozódni tudjanak 

a köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térképeken.  

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy 

későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket.  

  

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK  

  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma  

7. évfolyam  1  36  

8. évfolyam  2  72  

7. évfolyam  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A szilárd Föld anyagai és folyamatai  

Órakeret  9 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

5  2  2  9  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  



 

 

Környezetünk anyagainak vizsgálata   

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) 

összehasonlítása egyéni és csoportos vizsgálódással. A legfontosabb bio- és ércásványok, 

kőzetalkotó ásványok, drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, bauxit, 

agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, vizsgálata; csoportosításuk. (gyakorlat) A 

talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtípusok vizsgálata, összehasonlítása 

során. A talajkeletkezési folyamat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása.   

  

A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon közvetlen 

tapasztalatszerzéssel. (gyakorlat)  

A folyamatosan változó bolygó és környezet   

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének megismerése. A földtani és a 

természetföldrajzi kontinensfogalom összekapcsolása.  

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetlemezek mozgásának és 

következményeinek összekapcsolásával (hegyláncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és 

óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, 

rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése).  

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás; lepusztulás és 

felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a 

földrajzi erők harcának értelmezése.  

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkülönböztetése. A szárazföldek és a 

tengerek mindenkori földgömbi helyzete természetföldrajzi és környezeti következményeinek 

felismerése a mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alapján.  

  

(külső) erők felismerése.  

Tájékozódás a földtörténeti időben  

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes események időpontjának, 

folyamatok időtartamának elhelyezésével, idővonalzó készítésével.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  A földrajzi övezetesség alapjai  
Órakeret  7 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  
Összes 

óraszám  

5  1  1  7  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  



 

 

Éghajlati alapismeretek  

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők érvényesülésének felismerése, 

magyarázata; az éghajlat övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram 

olvasása.  

  

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása  

Esőerdő vidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, erdőirtás és 

termőfölderózió); szavannavidék (az évszakos esőzés következményei, legelőváltó 

gazdálkodás, az el sivatagosodás folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, 

napenergiakészlet).   

  

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése  

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a természetföldrajzi jellemzők a 

földrészek belseje felé való változásának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves 

területek és a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; a tajgavidék és 

az erdőgazdálkodás jellemzése.  

  

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása  

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése a szélsőséges természeti 

viszonyokban.   

  

A függőleges földrajzi övezetesség  

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegység éghajlat- és vízválasztó 

szerepének felismerése; a magashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű 

értelmezése; helyes magatartás lavinaveszélykor.  

  

Éghajlati diagram olvasása. (gyakorlat)  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Gazdasági alapismeretek  

Órakeret  5 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

3  1  1  5  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A gazdaság értelmezése   

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy ország életében; a 

szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe 

vehető szolgáltatások); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése.  

  

Pénzügyi alapismeretek I-II.  

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kínálat) és kapcsolatuk 

megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési módok megismerése. *Nemzeti és közös  

valuták,  árfolyam  egyszerű  értelmezése,  a  valutaváltás  eljárásának 

 megismerése helyzetgyakorlatokban. (gyakorlat)  

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése egyszerű köznapi 

példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. A takarékosodás és a megtakarítások lényege.   



 

 

Nemzetközi együttműködések  

A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése különböző típusú szervezetek 

példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil szervezetek).  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Afrika és Amerika földrajza  

Órakeret  14 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

11  1  3  15  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Afrika természetföldrajza  

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.   

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következményeinek, valamint az 

ásványkincs- és energiahordozó-készletek területi és gazdasági ellentmondásosságának 

értelmezése.  

  

Afrika társadalomföldrajza   

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a fiatal népesség és 

következményeinek összekapcsolása esetleírásokban (etnikai feszültségek, országok közötti 

és polgárháborúk).  

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, oázis- és legeltető 

gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok különbségeinek feltárása. Száhel, az éhezés és 

a szegénység földje: a természeti, társadalmi, egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, 

járványok, túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi 

segítségnyújtás szükségességének felismerése. Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ 

ellentmondásainak megértése.  

  

Amerika természetföldrajza   

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot és életmódot 

meghatározó szerepének megismerése.   

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése.  

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság következményeinek, 

veszélyhelyzeteinek felismerése. Az aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek 

megismerése, a vízrendszer-hasznosítás modellezése.  

  

Amerika társadalomföldrajza   

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a népességkeveredésből fakadó 

társadalmi-gazdasági előnyök, hátrányok felismerése példákban. A népességkoncentrációk, a 

városodás és a városiasodás, a település-együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási 

folyamatának értelmezése példákban.  

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség átalakulásának értelmezése 

(pl. elmetérképezéssel). Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési 

út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése.   

  

Amerika ország földrajza  

Eltérő  szerepű  országok  (világgazdasági  nagyhatalom,  felzárkózó  erőterek,  



 

 

banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.   

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; Brazília mint gyorsan fejlődő 

ország.   

  

Gyakorlat  

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és Keletafrikai- 

magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas- és Kongó-medence,  

Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. 

Amerika részei. Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, 

Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.   

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Alexandria, Atlanta, 

Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, 

San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington.  

  

  

8. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Ázsia földrajza  

Órakeret  10 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

8  1  1  10  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  



 

 

Ázsia természetföldrajza   

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat és termőföldhiány, 

vízbőség és vízszegénység kontrasztjának, okainak megismerése. Természeti 

veszélyhelyzetek (földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás 

megismerése.  Belső-ázsiai sivatagok: kontinens belseji zárt fekvés következményeinek 

megértése.  

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és a mérsékelt övezetben, 

jellemzésük, az öntözéses monszungazdálkodás modellezése.   

  

Ázsia társadalomföldrajza   

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási okainak és 

következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a világvallások társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló szerepének felismerése példákban.  

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és gazdasági pólusa, 

felgyorsult gazdasági növekedés, technológiaátvitel-folyamat értelmezése.  

  

Ázsia regionális földrajza.  

Eltérő szerepkörű ország csoportok: olaj országok, mezőgazdasági alapanyag-termelők, 

összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott országok, új gazdasági hatalmak megismerése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom ellentmondásai.  

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián és elektronikán 

alapuló gazdasági hatalom; a természeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei.  

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek 

fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és környezeti következményei.  

  

Gyakorlat  

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Japán-szigetek,  

Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-szibériai-fennsík, Dél-

kínaihegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és 

Nyugatszibériai-alföld, Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-

, Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, Indus, 

Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.   

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; Hongkong, 

Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza  

Órakeret  4 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

3  0  1  4  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  



 

 

Ausztrália, a kontinensnyi ország  

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és artézivíz-készlet, 

termékeny alföldek és hegyvidék) és következményeik ismerete. *Szigetvilág az óceánban 

(Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, társadalmi és környezeti következményeinek 

(hajózás, idegenforgalom stb.) megismerése.  

A sarkvidékek földrajza  

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; az ózonrétegelvékonyodás 

okainak és következményeinek átlátása; a sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az 

Antarktika szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megismerése.  

A világtenger földrajza  

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások szerepének, a világtenger 

mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) 

megismerése; a veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű 

értelmezése. Óceánia megismerése (hajózás, idegenforgalom stb.).  

Ausztráliai-alföld, Nagy- Artézi-medence, Nagy- Vízválasztó-hegység, Nyugat- 

ausztráliaiősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, Új-Zéland; Melbourne, 

Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék (Antarktisz).   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Európa általános földrajza  

Órakeret  5 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

4  0  1  5  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Európa általános természetföldrajzi képe   

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következményeinek, a domborzati 

adottságok következményeinek és a nagytájak mozaikjának megismerése.  

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi természetföldrajzi tényezőre 

való hatásának megismerése. A természeti adottságok szerepének meglátása az európai 

társadalmi-gazdasági életben.  

Európa társadalom földrajzi képe és folyamatai   

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom gazdasági 

következményeinek megismerése.   

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, az új válságjelenségek 

(növekvő eladósodás, munkanélküliség) értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra 

szerkezetének térképezése. Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban.  Európa részei; Észak-

atlanti-áramlás.   

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Észak- és Mediterrán-Európa földrajza  

Órakeret  6 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

4  1  1  6  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  



 

 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek életében  

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő szerepének, az életmódra 

gyakorolt hatásának belátása.  

  

Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő jellegű 

természeti tájak, az adottságaikhoz igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, 

gazdagsága okainak, összetevőinek értelmezése.  

  

Mediterrán-Európa földrajza   

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötőövezet és az üdülőövezet 

földrajzi-környezeti modelljének megalkotása. Az országok gazdasági életének, a szolgáltató 

ágazatok súlyának megismerése.  

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és következményeinek 

értelmezése Olaszország példáján. A környezetben lejátszódó események, folyamatok, 

helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban. (gyakorlat)  

  

A Balkán-térség   

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; a kultúrák találkozási 

következményeinek felismerése példákban.   

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pireneusi (Ibériai)-, 

Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, Balkán-, Dinári- és 

Skandinávhegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó.   

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Atlanti-Európa földrajza  

Órakeret  6 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

4  1  1  6  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái   

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-Európa természetföldrajzi 

jellemzése.   

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása következményeinek 

felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet 

modernizációjának értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a 

vízszennyeződés okozati és prognosztikus értelmezése.  

  

Nyugat-Európa meghatározó országai   

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel. (gyakorlat)  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a profilt váltó 

iparvidékek).  

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományainak, a modern ipar 

kialakulásának földrajzi összefüggései).   

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont Blanc, Pennine;  



 

 

La Manche, Rhône, Szajna, Temze.   

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép- angliai-iparvidék.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Kelet- és Közép-Európa földrajza  

Órakeret  8 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

6  0  2  8  

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között  

A kontinens belseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és társadalom-földrajzi 

következményeinek felismerése (összehasonlító tematikus térképolvasás). A termelési 

kapcsolatrendszerek (ásványi nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari 

ágazatok; energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú mezőgazdasági 

termelés) megértése.    

  

Oroszország   

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi alapjai, nagy területi 

fejlettségkülönbségek.  

  

Közép-Európa   

A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék természetföldrajzi jellemzői 

társadalmi életet befolyásoló hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az 

idegenforgalom meghatározó szerepének igazolása. A medencei Közép-Európa: a gazdasági-

társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött 

alföldjein, dombvidékein, középhegységi tipikus tájain.   

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és jelenének értelmezése. A 

vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek felismerése.   

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jellemzése.   

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése (esetelemzés, mentális 

térképkészítés).   

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-medence, Keleteurópai-

síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, 

Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Volga.   

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó, Moszkva, 

München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A Kárpát-medencevidék földrajza  

Órakeret  5 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

3  1  1  5  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  



 

 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége.  

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a földtani fejlődési 

folyamatokkal; a medencejelleg modellezése.   

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a vízrajzban és 

vízkészletekben, a környezeti állapotban.  

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból adódó környezeti 

különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.   

  

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége  

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és következményeinek az 

okokozati rendszerű megismerése, prognosztizálása. (gyakorlat)  

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Magyarország határán túli néprajzi 

tájegységek és földrajzi alapú népszokásaik megismerése.   

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; Király-hágó, 

Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Székelyföld, Őrvidék, Partium.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
A hazánkkal szomszédos országok földrajza  

Órakeret  6 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

4  1  1  6  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai   

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi jellemzőinek  

összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi utazások átélt élményeiről. (gyakorlat) 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jellemzése. Magyar 

szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való társadalmi-gazdasági kapcsolatok.   

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a fiatal kárpáti ország (a 

Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése és bemutatása.  

  

A keleti termékeny vidékek országai  

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságának bemutatása; Erdély és 

Partium földrajzi jellemzése. Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, 

energiaszolgáltatója földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja 

földrajzi jellemzése.  

  

A déli hegyvidékek országai  

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (országok összehasonlító 

természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny 

tájának földrajzi jellemzése.  

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; Maros, Olt, Vág. 

Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, 

Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, 

Zágráb.  

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Magyarország természeti és kulturális értékei  

Órakeret  7 

óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

4  2  1  7  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A magyarországi nagytájak   

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értelmezése; az alföldi, a 

dombvidéki és a középhegységi nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a 

természeti adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának modellezése.  

  

A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú 
hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő  

teljesítményeinek bemutatása tanulói kutatómunka alapján. (gyakorlat)  

  

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem   

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása helyek, objektumok 

példáin; a védelem lényegének megértése, a védett helyeken engedélyezett tevékenységek 

megismerése; kulturális hungarikumok megismerése projektmunkában. (gyakorlat) Aggteleki-

karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, Budai-, Kőszegi-, Soproni-, 

Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, 

Baranyai-, Somogyi- és Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, 

Marcal- és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Mohácsi- és 

Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, 

Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség helyszínek és nemzeti parkok  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Magyarország társadalomföldrajza  

Órakeret   

15 óra  

Az  órakeret  

felhasználása  

Új ismeretek  Gyakorlat  Ismétlés, mérés  Összes óraszám  

8  2  5  15  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  



 

 

Népesség és településhálózat   

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a társadalom öregedése okainak, 

következményeinek feltárása; népességszerkezet megismerése. (gyakorlat)  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése; lakókörnyezetek és 

életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi települések, természeti, épített és emberi 

környezet, gazdasági, szociális eltérések).  

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak elemzése; a falusias térségek 

válsághelyzetének, felzárkózásuk lehetőségeinek megismerése.   

  

Magyarország gazdasági szerkezete   

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az életmód kapcsolata, a 

regionális különbségek megismerése.   

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és következményeik 

megvitatása.   

A magyar gazdaság főbb működési területei.  

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és szerkezetében változó 

külgazdasági kapcsolatok.   

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei (okozati és prognosztikus 

bemutatás). (gyakorlat)  

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a hagyományok földrajzi 

alapjai. A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai integrációban.  

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) szerepe, jövőbeli 

lehetőségei.   

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe.  

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Hajdúszoboszló, Hatvan, 

Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Mohács, Paks, Röszke, Siófok,  

Százhalombatta, Szentendre, Szentgotthárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony  

  

 

  


