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Az érettségi vizsgán a vizsgázónak a földrajzi-környezetiismereteiről, valamint az alábbi földrajzzal kapcsolatoskompetenciáknak –adott vizsgaszintnek megfelelő –elsajátításáról kell számot adnia.
Célok a középszintű érettségire felkészítésben Felkészíteni a jelölteket a középszintű földrajz
érettségi vizsga sikeres letételére, a földraj-zi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi műveltség részét képező friss,
aktuális tényismeretekkel, –az ismeretek és a mindennapi életben tapasztalt természeti – társadalmi - gazdasági és környezeti folyamatok és jelenségek összekapcsolódásával, értelmezésével, és magyarázatával, –a praktikus ismeretek alkalmazásával, a jelenségek, folyamatok átfogó
rendszerként való értelmezésével, általánosítással, a szintézis megfogalmazásával, –a földrajzikörnyezeti témákhoz kapcsolódó információhordozók kiválasztásával, informá-ciótartalmuk
feldolgozásával: konkrét adatok, tények megállapításával, tendenciák érzé-keltetésével; az információk szelektív felhasználásával, –a földrajzi-környezeti ismeretek összefüggéseinek és
kölcsönhatásainak felismerésével, pél-dákkal történő bemutatásával, –különböző típusú térképek információ-tartalmának olvasásával, magyarázatával, –a topográfiai ismeretek rögzítésével
térképvázlatokon, kontúrtérképeken, –adatok ábrázolásával, egyszerű gyakorlati és számítási
feladatok megoldásával, –térképvázlatok, sematikus vázlatrajzok készítésével, –a földrajzi-környezeti szemléletet és gondolkodás elemi érvényesítésével, az önálló véleményalkotás biztosításával és gyakorlásával, –a környezettudatos, értékőrző életmód, a környezetért felelős magatartás példáival, –a társadalomföldrajzi szemlélet előtérbe helyezésével, –az írásbeli vizsgára
történő felkészülés-felkészítés kapcsán az újszerű feladattípusok és meg-oldásuk gyakorlásával,
készségszintű elsajátításával, –a szóbeli vizsga eredményességét segítő szabatos szaknyelv
használatával, a felelet logikus felépítésével; feleletterv, témavázlat készítésével, forráselemzéssel. Az érettségi követelmények egy része az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódik (pl.
a regionális földrajz), így a felkészítéshez-felkészüléshez szükséges azok áttekintése, felfrissítése, aktualizálása is. Mivel az érettségi követelmények szervesen az előző évfolyamok ismeretanyagára épülnek, azok fejlesztési feladatait tartalmazzák; a felkészítés során a szintézis
megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák megerősítése, alkalmazása jelenti a további fejleszést.
Témakör: Társadalmi folyamatok a 21. század elején
Javasolt óraszám: 10
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Korábbi isAz órakeret fel- meretek átte- Gyakorlat
kintése
használása
6
2

Ismétlés,
mérés

Összes óraszám

2
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
-

-

-

Magyarázza a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, annak okait és
következményeit. Mutassa be a demográfiai robbanás okait, következményeit. Hasonlítsa össze a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemzőit.
Mutassa be a népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezőket, nevezzen meg példákat
ritkán és sűrűn lakott területekre. Jellemezze a népesedési szakaszokat.
Olvassa le és értelmezze a korfa adatait. Oldjon meg a demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási feladatokat, vonjon le következtetéseket az eredmények
alapján. Mutassa be adatok alapján a népesség kor-és foglalkozási szerkezetét, következtessen abból a gazdaság fejlettségére. Elemezze a népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzőit (keresők, eltartottak).Nevezze meg és mutassa meg térképen a Föld legnagyobb népességkoncentrációit. Magyarázza meg a népesség egyenlőtlen elrendeződésének okait és következményeit. Nevezzen meg példákat napjaink migrációs folyamataira, magyarázza azok okait. Ismertesse és mutassa meg térképen az emberfajták
földrajzi elterjedését. Értelmezze az állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzetiség fogalmát konkrét példák alapján. Nevezze meg a világvallásokat és
azok vallási központjait. Nevezze meg a világnyelveket.
Csoportosítsa a településeket szerepkörük szerint. Említsen példákat a különböző szerepkört betöltő településekre, a szerepkörök átalakulására. Mutassa be példák alapján a
város kialakulásának folyamatát. Magyarázza a városodás és a városiasodás folyamata
közötti különbségeket. Ismerje fel képeken, ábrákon és leírásokban a városok övezeteit,
eltéréseit a különböző földrészeken. Csoportosítsa a falvakat alaprajzuk és funkciójuk
szerint. Ismertesse a tanya változó szerepét és típusait. Mutassa be az agglomeráció, a
bolygóváros és az alvóváros kialakulásának folyamatát, mutasson példát ezekre a térképen. Mutassa be példákkal a nagyvárosi élettel járó környezeti és társadalmi gondokat, nevezzen meg megoldási lehetőségeket. Értelmezze a falusi és városi népesség országonként eltérő arányait és annak összefüggéseit a gazdasági fejlettséggel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti,
társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében;
– szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan;
– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának
logikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása;
– földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások,
szóbeli és írásbeli témák során
– kommunikációs készségek fejlesztése
– önálló munkára nevelés, feladatmegoldás
– gyakorlati feladatok megoldása, elkészítése
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–

térbeli látásmód fejlesztése

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

• Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország demográfiai adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása
• Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái
segítségével
• Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes alkalmazások segítségével
• Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás,
városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás eredményének bemutatása
• Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási
és kulturális sokszínűségének bemutatására
• Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a vélemények rendszerezése csoportmunkában
• A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok megfogalmazása a település fejlesztésére
• A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása városlakókkal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján
• Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával
Témakör: A világgazdaság jellemző folyamatai
óraszám: 8
Korábbi isAz órakeret fel- meretek átte- Gyakorlat
kintése
használása
5
1

Ismétlés,
mérés

Összes óraszám
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– Magyarázza a kicsinyítés mértéke és a méretarány közötti kapcsolatot.
– Mutassa be az állam piacgazdaságban betöltött szerepét. Nevezze meg és értelmezze a
gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatókat, vessen össze adatsorokat.
Jellemezze a centrum és periféria térségeket. Hasonlítsa össze a centrum-és a periféria
országok világgazdasági szerepkörét. Értelmezze a periféria helyzet társadalmi-gazdasági jellemzőit. Mutassa meg térképen a világgazdasági pólusokat és vezető országaikat,
valamint a Föld különböző térségeinek periféria-országait. Mutassa be összehasonlító
adatsorok, diagramok alapján a pólusok világgazdasági jelentőségét. Mondjon példákat
különböző fejlettségű országokra.
– Mutassa be példák alapján a gazdasági fejlettség kapcsolatát az életszínvonallal. Nevezze meg a gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő tényezőket, nevezzen meg példákat szerepük átalakulására. Mutassa be a gazdaság ágazati
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felépítését. Mutassa be országok példáin a gazdasági szerkezet átalakulását, illetve az
egyes ágazatok változó szerepét, a szolgáltatás szerepének felértékelődését. Mutassa be
a foglalkozási szerkezet átalakulását.
– Nevezze meg az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Ismertesse az integrációk fejlődésének szintjeit. Nevezzen meg példákat különböző szintre
jutott és különböző típusú integrációkra.
– Értelmezze a globalizáció folyamatát, a világtermék fogalmát. Mutassa be a globalizáció kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Ismerje fel leírásokban és hírekben a globalizáció folyamatát, jelenségeit. Mutassa be a globalizáció mindennapi életünkben érzékelhető hatását. Nevezzen meg a globalizációhoz kapcsolódó kedvező és kedvezőtlen
folyamatokat.
– Ismerje a globalizáció és a transznacionális vállalatok szerveződésének kapcsolatát. Ismertesse a transznacionális vállalatok működésének elvét példák alapján. Nevezzen
meg a világgazdaságban meghatározó szerepet játszó TNC-ket.
– Ismertesse a működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzőit. Nevezzen meg az országok eladósodásához vezető folyamatokat. Mutassa be a mindennapok pénzügyi folyamatait, a pénzügyi szolgáltatások (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta) működésének jellemzőit. Oldjon meg egyszerű valutaváltási számítási feladatokat.
Mutassa be az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Értelmezze az egyéni
hitelfelvétel kockázatait (árfolyamváltozás, kamatváltozás, törlesztési források).
– Ismertesse a nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepét és feladataikat. Értelmezzen a
gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó híreket, adatokat. Mutassa be a szükséglet és a termelés, a fizetőképes kereslet és a gazdasági egyensúly összefüggését. Nevezzen meg költségvetési tényezőket, ismerje az államháztartás fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében;
– •különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése;
– •kontúrtérképes feladatok megoldása;
– •egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése;
– •földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése;
– •szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan;
– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának
logikaiösszekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása;
– földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése és etikus felhasználása;
– földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások,
szóbeli és írásbeli témák során.
– kommunikációs készségek fejlesztése
– önálló munkára nevelés, feladatmegoldás
– gyakorlati feladatok megoldása, elkészítése
– térbeli látásmód fejlesztése
–
FOGALMAK
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GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás, transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, újonnan
iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció
Javasolt tevékenységek
• A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek
segítségével
• A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges
telepítő tényezők listázása kooperatív munkában
• A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő
szemszögéből
• Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése
• Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról
• Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán
• A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők ábrázolása fürtábrán
• Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és következményekről
• Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése
• A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex
bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával
• Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok kapcsolatrendszerének bemutatására
• Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, pl.
zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása
• A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése
• A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával.
Témakör: Magyarország, helyünk a Kárpát-medencében és Európában
óraszám: 14
Korábbi isAz órakeret fel- meretek átte- Gyakorlat
kintése
használása
8
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Ismétlés,
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- Ismertesse a medencejelleg következményeit az éghajlat, a vízrajz, a vízkészlet és a
környezeti állapot vonatkozásában. Értelmezze a medencevidék nagytájainak földrajzi
jellegzetességeit és az azokból adódó környezeti különbségeket, veszélyhelyzeteket.
Helyezze el hazánkat a térképen, a földgömbön, Európában és a Kárpát-medencében.
Jellemezze a Kárpát-medence nemzetiségi összetételét tematikus térképek és adatsorok segítségével. Ismertesse a magyarság elhelyezkedését a Kárpát-medencében és a
világban.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Magyarázza folyamatábra vagy táblázat segítségével a földtörténeti idők meghatározó
jelentőségű geológiai eseményeit. Nevezze és mutassa meg térképen az egyes idők,
időszakok főbb képződményeit. Sorolja fel hazánk legfontosabb felszínalkotó és hasznosítható kőzeteit. Ismertesse területi előfordulásukat, felhasználásuk lehetőségeit.
Mutassa be hazánk földrajzi helyzetének éghajlati következményeit, a legfontosabb
módosító tényezőket. Jellemezze hazánk éghajlatát.
Értékelje felszíni vizeink gazdasági jelentőségét. Ismertesse a felszín alatti vizek hazai
típusait, előfordulásait, hasznosítását. Magyarázza vizeink környezeti problémáit.
Mondjon példákat a vízvédelem hazai lehetőségeire és megoldásaira. Nevezze meg
kontúrtérképen hazánk legjelentősebb folyóit, tavait és jellemezze azokat. Mutassa be
a természetes növénytakaró területi változásait, a legjelentősebb talajtípusok elhelyezkedését. Értelmezzen Magyarország természeti adottságaival kapcsolatos tematikus
térképeket.
Ismertesse hazánk 20. századi és jelenkori népesedési folyamatait és azok társadalmigazdasági következményeit. Értelmezze hazánk korfáját. Olvassa le diagramokról,
adatsorokról és elemezze a népességszám, a természetes szaporulat alakulását. Nevezzen meg magas és alacsony népsűrűségű területeket, indokolja a különbségeket. Ismerje a magyarországi nemzetiségeket és azok területi kötődését.
Mutassa be a hazai foglalkozási szerkezetet, átalakulását, magyarázza az okait. Mutassa be hazánk településföldrajzi jellemzőit térképek, képek, adatsorok, ábrák alapján.
Értékelje hazánk természeti erőforrásait és azok szerepét a nemzetgazdaságban. Ismertesse a magyar nemzetgazdaság jellemző vonásait, területi és szerkezeti átrendeződését ábrák, statisztikai adatsorok, tematikus térképek segítségével. Mutassa be a gazdasági rendszerváltás következményeit.
Alkalmazza az országok gazdaságának összehasonlítására szolgáló mutatókat a magyar gazdaság európai és a világgazdaságban elfoglalt helyének bemutatására. Olvassa
le tematikus térképekről a GDP regionális adatait, és magyarázza annak eltéréseit. Állapítson meg tényeket, folyamatokat, összefüggéseket adatsorok, ábrák segítségével az
egyes ágak, ágazatok helyzetéről, a nemzetgazdaságban elfoglalt szerepéről. Mutassa
be az ipar területi és szerkezeti átalakulásának folyamatát. Elemezze a húzóágazatok
(autóipar, gyógyszeripar, infokommunikációs ágazat) szerepét, illetve annak változásait. Jellemezze a tudásipar feltételeit. Bizonyítsa éghajlati és talajadottságaink szerepét a művelési ágak megoszlásában, főbb terményeink előállításának területi elhelyezkedésében. Nevezze meg a történelmi borvidékeket térkép alapján. Mutassa be tematikus térképek segítségével az infrastruktúra és a településhálózat kapcsolatát. Vegye
sorra a hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek körét. Ismerje fel
a hagyományok földrajzi alapjait. Értékelje hazánk közlekedésföldrajzi helyzetét.
Vizsgálja meg az átmenő forgalom jellemzőit és infrastruktúráját.
Mutassa be és helyezze el a térképen a fontosabb idegenforgalmi körzeteket, tájegységeket, ismertesse azok értékeit. Soroljon fel a világörökség részeként számon tartott
hazai értékeket. Ismertesse hazánk integrációs törekvéseit, ennek okait.
Ismertesse térkép segítségével a nagytájakat és résztájaikat, mutassa és nevezze meg
ezeket kontúrtérképen. Jellemezze a nagytájak felszínét, éghajlatát, vízrajzát, főbb talajtípusait, ásványkincseit és a természeti adottságok hatásait a gazdasági életre.
Ismertesse a nagytájak természeti és kulturális értékeit, idegenforgalmi lehetőségeit és
központjait. Mutassa meg térképen és nevezze meg kontúrtérképen a nagytájak főbb
településeit. Kapcsolja hozzájuk a jellemző természeti erőforrásokat és gazdasági tevékenységeket. Mutassa be az összefüggést a földrajzi fekvés, az infrastruktúra, a fogyasztópiac és a gazdaság fejlettsége között. Nevezze meg a nagytájat érintő környezeti problémákat, és ezek mérséklésének lehetőségeit.
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Mutassa meg a térképen, nevezze meg kontúrtérképen hazánk nagyrégióit. Hasonlítsa
össze az egyes régiók jellemző erőforrásait, földrajzi adottságait. Jellemezze az egyes
régiókat hazánk gazdaságában betöltött szerepük, jellemző gazdasági tevékenységük
alapján. Mutassa be az egyes régiók társadalmi-gazdasági központjait, fontosabb településeit. Mutassa be a társadalmi-gazdasági fejlődés, fejlettség regionális különbségeit
és összefüggéseit. Elemezzen ehhez kapcsolódó adatokat.
- Mutassa be a régió területéhez tartozó nemzeti parkok, világörökségi helyszínek értékeit, igazolja idegenforgalmi szerepüket. Nevezzen meg idegenforgalmi célpontokat.
- Jellemezze a főváros település-szerkezetét ábrák segítségével. Mutassa be központi
szerepét az ország társadalmi-gazdasági életében.
- Ismerje fel térképen, kontúrtérképen és nevezze meg hazánk nemzetiparkjait, a világörökséghez tartozó értékeit. Nevezzen meg magyarországi néprajzi csoportokat, tudjon példát mondani hagyományaikra, értékeikre. Nevezzen meg a hungarikumok körébe sorolt termékeket, kulturális értékeket.
- Értékelje hazánk környezeti állapotát tematikus térképek, összehasonlító adatsorok,
fotók segítségével. Mutassa be a medence-és a tranzit-jelleg szerepét a környezet
szennyeződésében, és az összefogás szükségességét ezek csökkentésére. Sorolja fel a
nagyvárosok környezeti ártalmait, a megoldás lehetőségeit, a környezet védelmében
tett intézkedéseket és azok eredményeit.
- Mondjon példát hazánk környezetvédelmi problémákkal foglalkozó intézményeire,
azok tevékenységére.
- Mondjon példákat a határainkon átnyúló eurorégiókra és együttműködésekre. Mutassa
be nemzetközi gazdasági kapcsolataink irányának és tartalmának változását adatsorok
alapján. Nevezze meghazánk legfontosabb külkereskedelmi partnereit. Ismertesse a
külkereskedelem szerepét hazánk gazdaságában. Mutassa be ábrák, adatsorok alapján
a külkereskedelem áruösszetételét
Fejlesztési feladatok és ismeretek
- Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági
szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és
az Európai Unióban
- Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a
nemzeti identitás erősítése
- Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése
- A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió, Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió)
-

FOGALMAK
régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi fejlettségi különbség, eurorégió
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Régiók, megyék
Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron,
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Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok,
Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
• Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás forgatókönyvének megtervezése és elkészítése
• A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható
munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése
• Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek
megvitatása
• Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980as években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése
• Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez, katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán, ciánszennyezés a Tiszán
• Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával
• Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és pusztuló, leszakadó területeiről
• Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása
• Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló információgyűjtés alapján
• A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek alkalmazásával
• Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és
azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása
• A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása többféle forrás felhasználásával
Témakör: Európa
Óraszám: 14 óra
Korábbi isAz órakeret fel- meretek átte- Gyakorlat
kintése
használása
8
4

Ismétlés,
mérés

Összes óraszám

2

14

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- Sorolja fel és csoportosítsa a légkört alkotó anyagokat. Ismertesse a légkör szerkezeti
felépítését, a szférák jellemzőit és a bennük lezajló változások lényegét. Elemezzen a
témához kapcsolódó ábrát. Nevezze meg a legnagyobb légszennyező forrásokat.
- Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjuk és geológiai szerkezetük
közötti összefüggést. Támassza alá példákkal a geológiai szerkezet és az ásványkincsek előfordulásának összefüggését Mutassa meg a térképen és jellemezze a kontinens
nagytájait, szerkezeti egységeit, éghajlatait. Mutassa be konkrét példákon az éghajlatot
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-

-

-

-

alakító és módosító tényezők szerepét a kontinensen. Mutassa be tematikus térképek
segítségével az éghajlat, a vízrajz, a növényzet és a talajtípus közötti összefüggést. Ismerje fel diagramok és más ábrák, képek, leírások alapján a kontinens jellegzetes éghajlatait, és jellemezze azokat. Mutassa be konkrét példákon a társadalom környezetalakító tevékenységét és annak hatásait. Nevezze meg a kontúrtérképen a kontinens
legfontosabb felszíni vizeit és nagytájait.
Magyarázza 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 Európa országait, fővárosait, a tanult országok legfontosabb gazdasági
központjait, és ismertesse földrajzi jellemzőiket. Hasonlítsa össze Észak-, Mediterrán-,
Atlanti-, Kelet-és Közép-Európa természeti és társadalmi-gazdasági földrajzi jellemzőit, környezeti állapotát. Nevezze meg az egyes térségek, a tanult országok kulturális,
életmódbeli sajátosságait. Sorolja fel jellegzetes mezőgazdasági terményeit, ásványkincseit és ipari termékeit, illetve tipikus gazdasági ágait. Nevezzen meg a tanult országok gazdaságára jellemző termékeket! Mondjon példákat a tanult országok kulturális értékeire.
Mutassa be az európai együttműködés kialakulását, lényegét és legfontosabb területeit,
hatását a tagállamok társadalmi-gazdasági életére. Nevezze meg az Európai Unió tagállamait, főbb intézményeit. Ismertesse hazánk és a szervezet kapcsolatát. Mutassa be
példákkal alátámasztva az unión belüli területi fejlettségi különbségeket, a regionális
politika fő vonásait. Elemezzen az Európai Unióval kapcsolatos statisztikai adatokat.
Mutassa be konkrét példákon a szigetország földrajzi fekvésének és ásványkincseinek
szerepét a gazdaság fejlődésében. Mutassa be az ipar területi elhelyezkedésének fő vonásait és ezek okait.
Európa általános természetföldrajzi képe. Európa általános társadalom-földrajzi képe.
Az Európai Unió. A területi fejlettség különbségei Európában. Az Európai Unió magterületei (Egyesült Királyság, Franciaország, Benelux államok, Németország). Fejlett
gazdaságú országok Európa közepén (Ausztria, Svájc). A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái (Olaszország, Spanyolor-szág, Görögország). Kelet-Közép- és Délkelet-Európa rendszerváltó országai (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia,
Jugoszlávia utódállamai [Délszláv álla-mok], Szlovénia, Horvátország, Szerbia). Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna).

Fejlesztési feladatok és ismeretek
– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében;
– egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése;
– földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése;
– szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan;
– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának
logikaiösszekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása;
– földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése és etikus felhasználása;
– •földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások,
szóbeli és írásbeli témák során.
– kommunikációs készségek fejlesztése
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–

önálló munkára nevelés, feladatmegoldás.

Fogalmak
Európa A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa,
Közép-Európa, Nyugat-Európa; Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinárihegység, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Londoni-medence, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine-hegység
(Pennine), Pireneusi (Ibé-riai)-félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység,
Szicília, Urál, Vezúv; Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba,
Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, IJssel-tó, La Manche, Ladoga-tó, Pó, Rajna,
Rhône, Szajna, Temze, Urál (folyó), Volga, Watt-tenger; Országok: Albánia, Anglia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Ukrajna, Vatikán; Történelmi tájnevek:
Burgenland (Őrvidék), Délvidék, Erdély, Felvidék; Kárpátalja; Vajda-ság; Városok: Amszterdam, Antwerpen, Athén, Barcelona, Belgrád, Beregszász, Bilbao, Birmin-gham, Brüsszel,
Chişinắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin, Dubrovnik, Eszék, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága,
Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó, Minszk,
Moszkva, Munkács, Murmanszk, Nápoly, Nyizsnyij Novgorod, Odessza, Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík, Róma, Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split, Stockholm, Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Theszaloníki, Tirana, Torino, Újvidék, Ungvár,
Várna, Velence, Volgográd, Zágráb; Iparvidékek: Dél- és délkelet-angliai iparvidék, Donyecmedence, Északkelet-angliai iparvidék, Északnyugat-oroszországi (Szentpétervár környéki)
iparvidék, Flandriai iparvidék, Karaganda, Közép-angliai iparvidék, Kuznyecki-medence, Lotaringia, Moszkva környéki (Köz-ponti) iparvidék, Olasz ipari háromszög, Randstad, Skót
iparvidék, Uráli iparvidék, Volgai iparvidék. Közép-Európa Tájak: Bécsi-medence, Csallóköz, Cseh-medence, Déli-Kárpátok, Duna-delta, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence,
Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Germán-alföld, Grossglockner, Hargita, Kárpát-medence, Kárpát-medencevidék, Keleti-Alpok, Keleti-Kárpátok, Lengyel-alföld, Lengyelközéphegység, Lengyel-tóhátság, Magas-Tátra, Morva-medence, Németközéphegység, Nyugati-Alpok, Román-alföld, Székelyföld, Szent Gotthárd-hágó, Szilézia, Szudéták, Vereckeihágó; Vízrajz: Boden-tó, Duna–Majna–Rajna vízi út, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent
Anna-tó, Vág, Visztula; Száva (lásd Magyarországnál is) Országok: Ausztria, Csehország,
Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Románia, Svájc, Szlovákia,
Szlovénia; Városok: Arad, Beregszász, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Bukarest, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle,
Hamburg, Hannover, Kassa, Karlovy Vary, Katowice, Kolozsvár, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Ljubljana, Łódź, Marosvásárhely, München, Mannheim, Nagyvárad, Ostrava, Ploieşti,
Plzeň, Pozsony, Prága, Riga, Révkomárom, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Székelyudvar-hely, Tallin, Temesvár, Trieszt, Varsó, Vilnius, Zürich; Iparvidékek: Ruhr-vidék.
Javasolt tevékenységek
•
Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online adatok felhasználásával
•
Témakör: Vízburok
Óraszám: 10 óra
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Korábbi isAz órakeret fel- meretek átte- Gyakorlat
kintése
használása
5
3

Ismétlés,
mérés

Összes óraszám

2

10

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- Mutassa be a vízburok tagolódását, az egyes víztípusok kapcsolódását. Mutassa be a
víz körforgásának folyamatát, az egyes területek vízháztartását meghatározó tényezőket.
- Mutassa be az óceánok és a tengerek közötti különbségeket. Ismertesse a tengervíz felmelegedésének és lehűlésének, fagyáspontjának sajátosságait, a víz fajhőjének és hőtároló képességének összefüggéseit.
- Mutassa be a sótartalom változásának összefüggését a párolgással, a csapadékkal, a
hozzáfolyással. Ismerje fel az óceán-és tengervíz mozgási, áramlási rendszerének kialakulását és működését, összefüggését az általános légkörzéssel. Mutasson a térképen
hideg és meleg tengeráramlásokat. Bizonyítsa tematikus térképek és éghajlati diagramok segítségével a tengeráramlások éghajlatmódosító hatását és mondjon példát
azokra. Értelmezze a tengerjárás kialakulását, természeti-és társadalmi-gazdasági következményeit.
- Mutassa be példák alapján a világtengert mint természeti erőforrás.
- Ismertesse a tómedencék keletkezési típusait. Mutasson példákat a térképen az egyes
típusokra. Ismertesse a tavak pusztulásának okait és szakaszait. Értékelje az emberi tevékenység szerepét a tavak keletkezésében és pusztulásában. Mondjon példát a tavak
hasznosítási módjaira.
- Alkalmazza az alábbi fogalmakat: vízgyűjtő terület, vízválasztó, fő-és mellékfolyó, lefolyásos és lefolyástalan terület, vízállás, vízhozam, vízjárás. Mutassa be a folyó vízjárásának jellemzőit, összefüggéseit a földrajzi fekvéssel, a domborzattal és az éghajlattal. Számítsa ki a folyó vízhozamát.
- Ismertesse a folyó munkavégző képességét meghatározó tényezőket. Soroljon fel az
árvíz kialakulásához vezető tényezőket, a veszélyhelyzet mérséklését segítő megoldásokat.
- Magyarázza a felszíni és a felszín alatti vizek kapcsolatát. Ismertesse a felszín alatti
vizek kialakulását, vizük mozgását, valamint egymással, a csapadékkal és a párolgással való kapcsolatát. Rendszerezze a felszín alatti vizeket különböző szempontok szerint.
- Mutassa be ábra alapján a hóhatár magasságának összefüggését a földrajzi szélességgel és a domborzattal. Ismertesse a gleccserek és a belföldi jégtakaró pusztító és építő
munkáját. Ismerje fel ábrán, képen a jég által formált képződményeket. Jellemezze a
pusztuló és az épülő tengerpartot. Mutassa be ábrák, képek alapján a folyóvíz építő és
romboló munkáját. Ismerje fel a jellegzetes képződményeket.
- Ismertesse a karsztosodás folyamatát. Jellemezze a felszíni és felszín alatti karsztformákat, ismerje fel ezeket képeken, ábrákon. Tudjon következtetni kialakulásuk folyamatára.
- Ismertesse hazai példán a vízgazdálkodás feladatait, az ár-és belvízvédelem szerepét.
Ismerje fel a veszélyhelyzetek kialakulásához vezető folyamatokat, fogalmazza meg a
helyes magatartás jellemzőit. Mutassa be a kommunális és az ipari vízellátás, az öntözés, a vízenergia hasznosításának lehetőségeit és korlátait példák alapján. Jellemezze a
vízi szállítást, fogalmazza meg előnyeit és korlátait. Mutassa be hazai és nemzetközi
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példákon a víz kínálta idegenforgalmi lehetőségeket. Ismertesse a belvíz kialakulásának okait, az ár-és belvízvédelem feladatait. Bizonyítsa példákkal a domborzat és a
csapadék kapcsolatát a vízenergia hasznosításának lehetőségeivel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében;
– egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése;
– földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése;
– szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan;
– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának
logikaiösszekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása;
– földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése és etikus felhasználása;
– földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások,
szóbeli és írásbeli témák során.
– kommunikációs készségek fejlesztése
– önálló munkára nevelés, feladatmegoldás.
Fogalmak:
tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz,
belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari
víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia
Topográfiai ismeretek:
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger
Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib
(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger
Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízitó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó,
Velencei-tó, Viktória-tó
Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna
Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó,
Temze, Volga
Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás
Javasolt tevékenységek:
•
•
•

Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása – víztakarékossági javaslatok megfogalmazása
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése,
reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása gondolattérkép elkészítésével
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•
•
•
•
•
•

Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása,
a program lebonyolítása
Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények értelmezése
Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről
Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba
Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása

Téma: Földrajzi övezetesség
Óraszám: 12
Korábbi isAz órakeret fel- meretek átte- Gyakorlat
kintése
használása
8
2

Ismétlés,
mérés

Összes óraszám

2
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- Magyarázza egyszerű rajz készítésével a napsugarak hajlásszöge és a felmelegedés
mértékének földrajzi szélességtől függő változását. Jelölje térképvázlatban a szoláris
éghajlati övezeteket, fogalmazza meg helyüket a földrajzi fokhálózatban.
- Mutassa be, hogyan módosítják az óceánok, a tengeráramlások, a szélrendszerek, a
földfelszín és a domborzat az éghajlatot. Értelmezze az éghajlati és a földrajzi Értelmezze a földrajzi övezetesség fogalmát, rendszerét (övezet, öv, terület/vidék). Jellemezze az egyes övezetek, övek, területek/vidék éghajlati, vízrajzi és felszínformálódási sajátosságait, talaját és élővilágát. Mutassa be, hogyan befolyásolják a természetföldrajzi jellemzők a társadalom lehetőségeit az egyes övezetekben, övekben, területeken. Sorolja fel az egyes övek, területek/vidék legfontosabb gazdasági növényeit, tenyésztett állatait, a gazdálkodás területi típusait. Ismerje fel és jellemezze fényképek,
ábrák és leírások alapján a földrajzi övezetesség tipikus területeit. Elemezzen a Föld és
a kontinensek zonalitását bemutató tematikus térképeket, diagramokat. Értelmezzen és
hasonlítson össze klímadiagramokat. Ismertesse a különböző övezetek, övek főbb környezeti problémáit Mutassa meg térképen és ismerje fel kontúrtérképen az egyes övezetek, övek, területek/vidék elhelyezkedését.
- Mutassa be a környezeti tényezők és a természetföldrajzi jellemzők változását az
Egyenlítő és a térítőkörök között. Magyarázza az övezet öveinek elkülönítési szempontjait.
- Mutassa be a passzát szélrendszer szerepét az egyenlítői éghajlat és a többi természetföldrajzi jellemző kialakulásában.
- Mutassa be a trópusi erdőirtások és felégetések következményeit. Hasonlítsa össze a
nedves és a száraz szavanna éghajlati sajátosságait, ismertesse a különbségek okát.
Mutassa be az összefüggést a passzát szélrendszer és az éghajlat átmeneti jellege között. Mutassa be a szavannák túllegeltetésének és a növényzet felégetésének hatásait.
Értelmezze az állandóan leszálló légáramlás szerepét trópusi sivatagi éghajlat kialakulásában. Ismertesse az időszakos vízfolyások, a jövevényfolyók és az oázisok szerepét
a gazdálkodásban. Magyarázza a trópusi monszun kialakulását, a nyári és a téli monszun, valamint a domborzat szerepét a csapadék térbeli és időbeli eloszlásában.
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-

-

-

-

-

-

–
–
–
–
–
–

Értelmezze az övezet öveinek elkülönítési szempontjait. Ismertesse a mérsékelt övezeti erdőirtások, a füves területek feltörésének, túllegeltetésének következményeit.
Mutassa be a tipikus mediterrán gazdálkodást, valamint a mediterrán éghajlat szerepét
a napi életritmus alakításában. Mutassa be a mediterrán éghajlat jellegzetességeinek
összefüggését az uralkodó szélrendszer váltakozásával.
Hasonlítsa össze különböző források alapján a forró övezeti és a mérsékelt övezeti
monszun éghajlatot.
Mutassa be az óceántól való távolság és a nyugati szelek hatását a természetföldrajzi
tényezők NY–K irányú változásaira. Igazolja példák alapján a természetföldrajzi
adottságok és társadalmi-gazdasági sajátosságok kapcsolatát. Ismertesse a környezeti
tényezők szerepét a növénytermesztés és az állattenyésztés jellemzőinek változásában.
Mondjon példát térkép segítségével az óceánok és a tengeráramlások éghajlatmódosító
hatására.
Hasonlítsa össze a nedves és a száraz kontinentális éghajlat sajátosságait.
Mutassa be a száraz-kontinentális éghajlat kialakulásának okait.Ismertesse a terület
speciális környezeti problémáit (a nem művelt területek feltörése, túlöntözés stb.) kialakulásuk okait.
Ismertesse a tengerektől való távolság és a domborzat szerepét a mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat kialakulásában. Hasonlítsa össze a forró és a mérsékelt övezeti sivatagi
éghajlatot. Mutassa be a hő-és fagyaprózódás felszínformáló szerepét a területen. Ismertesse az időszakos vízfolyások, a lefolyástalan területek kialakulásának okait, a
vízszerzési lehetőségek szerepét a terület gazdasági hasznosításában.
Hasonlítsa össze a tajga éghajlat kiterjedését az északi és a déli félgömbön. Bizonyítsa
példákkal a gazdasági hasznosítás okozta környezeti problémákat az övben.
Ismertesse a sarkköri és a sarkvidéki öv elkülönítésének szempontjait. Ismertesse, hogyan befolyásolják a hideg övezet természetföldrajzi jellemzői a társadalom lehetőségeit.
Mutassa be a tundra éghajlat hatását a többi természetföldrajzi jellemzőre.
Ismertesse az állandóan fagyos éghajlat hatásait a többi természetföldrajzi jellemzőre
és az élővilág elterjedésére.
Mutassa be az összefüggést a tengerszint feletti magasság és a környezeti tényezők
változása között. Mutassa be keresztmetszeti ábrák segítségével a forró és a mérsékelt
övezet hegységeinek függőleges övezetességét, a gazdálkodási lehetőségek változását.
Mondjon példát olyan országokra, ahol a mezőgazdasági termelés a függőleges övezetességhez igazodik.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében;
egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése;
földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése;
szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan;
az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának
logikaiösszekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása;
földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése és etikus felhasználása;
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–

•földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások,
szóbeli és írásbeli témakifejtések során.
– kommunikációs készségek fejlesztése
– önálló munkára nevelés, feladatmegoldás.
Fogalmak: éghajlati övezetesség, éghajlattípusok, hegyvidéki éghajlati övek, zonalitás.
Javasolt tevékenységek:
•
A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok
összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel.
•
A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével
egy képzeletbeli földrészen
•
A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján
•
Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása csoportmunkában
•
Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása
•
A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus kialakítása
•
Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek
•
Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése.
Évvégi összefoglalás, gyakorlatok
Óraszám: 10 óra
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